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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َة اْلِ  :ِصَفِة اْلـَحجِّ َواْلُعْمَرةِ  َباُب ):  قال ِوَيِة ُيَسنُّ لِْلُمِحلِّنَي بَِمكَّ ْ َقبَْل ْحَراُم بِاْلـَحجِّ َيْوَم الَّتَّ

َواِل ِمنَْها، َوُيْ  َها َمْوِقٌف إاِلَّ  َفإَِذا َطَلَعِت  ،اْلـَحَرِم، َوَيبِيُت بِِمنًى َبِقيَّةِ ِمْن ِزُئ الزَّ ْمُس َساَر إََِل َعَرَفَة، َوُكلُّ الشَّ

ا َبْطَن ُعَرَنَة، َوُيَسنُّ َأْن َيـْجَمعَ  ِة، َوُيْكثُِر ِمَن  َبنْيَ  ِِبَ ْْحَ َخَراِت َوَجَبِل الرَّ ، َوَيِقُف َراكًِبا ِعنَْد الصَّ الظُّْهِر َواْلَعْْصِ

َعاِء َوِمـَّمَّ َوَرَد، َوَمْن َوَقَف  هُ  -َوُهَو َأْهٌل َلهُ -ِمْن َيْوِم َعَرَفَة إََِل َفْجِر َيْوِم النَّْحِر  -َوَلْو َلـْحَظةً -الدُّ  ،َصحَّ َحجُّ

ََ َوإاِلَّ  ْْ َف ًَ َفَق َاًرا َوَدَفَع َقْبَل اْلُغُروِب َوَلـْم َيُعْد َفَعَلْيِه َدٌم، َوَمْن َوَقَف َلْي ََ ، َوَمْن َوَقَف  ََ ُثمَّ َيْدَفُع َبْعَد ،  َف

ا َبنْيَ اْلِعَشاَءْينِ  َمُع ِِبَ ُع ِِف اْلَفْجَوِة، َوَيْ ، ُيْْسِ ْفُع َبْعَد نِْصِف  اْلُغُروِب إََِل ُمْزَدلَِفَة بَِسكِينَة  ا، َوَلُه الدَّ َوَيبِيُت ِِبَ

ْبَح َأَتى اْلـَمْش  ْيِل، َوَقْبَلُه فِيِه َدٌم، َكُوُصولِِه إَِلْيَها َبْعَد اْلَفْجِر اَل َقْبَلُه، َفإَِذا َصَّلَّ الصُّ ُُ َأْو اللَّ َقا ْ ََ َعَر اْلـَحَراَم، َف

 ُُ ُ ، َوَيـْحَمُد اهلل َوُيَكِّبِّ ُُ ، َوَيْدُعو َحتَّى ُيْسِفَر، َفإَِذا  ژڇ ڇ چ چ ژ، َوَيْقَرُأ: َيِقُف ِعنَْد اآلَيَتنْيِ

ِص َواْلُبنُْدِق، َفإِ  ُُ َسْبُعوَن، َبنْيَ اْلـِحمَّ ، َوَأَخَذ اْلـَحََص، َوَعَدُد َع َرْمَيَة َحَجر  ا َأْْسَ ً َذا َوَصَل إََِل ِمنًى َبَلَغ ُمـَحْسِّ

َرِة اْلَعَقَبةِ َوِهَي ِمْن َواِدي ُمـَحْسِّ  إََِل - ْ ََ ُُ َحتَّى ُيَرى َبَياُض إِبِطِِه، َرَماَها بَِسْبِع  -  ، َيْرَفُع َيَد
َحَصَيات  ُمَتَعاِقَبات 

ا َثانًِيا، َواَل َيِقُف، َوَيْقَطُع التَّْلبِ  َها، َواَل ِِبَ ِ َْ ْمُي بَِغ ، َواَل ُيِْزُئ الرَّ
ُ َمَع ُكلِّ َحَصاة  ، َوَيْرِمي َبْعَد َقْبَلَها يَةَ َوُيَكِّبِّ

ُ مِ  لُِق َأْو ُيَقْصِّ ْيِل، ُثمَّ َينَْحُر َهْدًيا إِْن َكاَن َمَعُه، َوََيْ ْمِس، َوُيِْزُئ َبْعَد نِْصِف اللَّ ُِ، ُطُلوِع الشَّ ِيِع َشْعِر ََ ْن 

 إاِلَّ النَِّساَء، 
ء  ُ اْلـَمْرَأُة ُأْنُمَلًة، ُثمَّ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ ََشْ ُِ َدٌم، َوُتَقْصِّ َِ َُ ُنُسٌك، اَل َيْلَزُم بَِتْأِخ ُق َوالتَّْقِص ََ َواْلـِح

ْمِي َوالنَّْحرِ   .(َواَل بَِتْقِديِمِه َعََّل الرَّ

َة، وهي األحكام املتعلِّقة  بدأ املصنِّف  يذكر أحكام صفة احلجِّ والعمرة بعد ذكره دخول مكَّ

. تي تكون داخلًة يف احلجِّ  بالعمرة الَّ

يخ:  ( يقول الشَّ أي ُيَسنُّ وقت اإلحرام يف يوم  ،أي وقت اإلحرام، هنا يقصد وقت اإلحرام)ُيَسنُّ

وية.  الرتَّ

َة( وقوله:  نَي بَِمكَّ ةَ )لِْلُمِحلِّ َة بعمرٍة فأصبح متمتًِّعا  ،ومن جاورهم ،املراد هبم أهل مكَّ ومن دخل مكَّ

َة. ،فإنَّه يكون مفرًدا ،وبقي إىل احلجِّ أو دخل بعمرٍة قبل أشهر احلجِّ  ،هبا إىل احلجِّ   لكنَّه حيرم من مكَّ
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(قال:  ْحَراُم بِاْلـَحجِّ  ر  ح  مُ ـيعني يفعل مثلام يفعل ال   )اْلِ
أو من أدنى  ،مليقاتاسواًء كانوا من  ،يَ م 

 حلٍّ يف العمرة.

ِوَيِة(قال:  ْ ْحَراُم بِاْلـَحجِّ َيْوَم الَّتَّ
وية  )اْلِ ةهو ااملراد بيوم الرتَّ ملا ثبت  ؛ليوم الثَّامن من شهر ذي احلجَّ

 «.أنَّه كان َيرم باحلجِّ ِف اليوم الثَّامن» عن ابن عمرَ 

مس، يعني قبل دخول وقت صالة الظُّهر، وذلك إذا خرج  )َقْبَل الَزَواِل(قال:  أي قبل زوال الشَّ

وال. وال، وإن خرج بعده فاملستحبُّ أن حيرم قبل الزَّ  بعد الزَّ

َة. )ِمنَْها(: قوله  أي من مكَّ

 وإن كانا ليسا ذا أمهيٍَّة: هنا استثناءان فقْ،

ل: َتث نَى منه صورٌة واحدٌة وهو املتمتِّع إذا مل جيد اهلدي االستثناء األوَّ  ،أنَّ اإلحرام يف اليوم الثَّامن ُيس 

ابع والثَّامن والتَّاس َتَحبُّ له أن حيرم يوم سبعٍة ليصوم السَّ اٍم يف احلجِّ ال بدَّ أن فإنَّه ُيس  ع؛ ألنَّ صيام ثالثة أيَّ

 ًما.ر  يكون ُم  

َتث نَى منه صورٌة واحدٌة أيًضا فيام لو كان املرء  االستثناء الثَّاين: وال ُيس  أنَّ اإلحرام يوم ثامنيٍة قبل الزَّ

، وكان اليوم الثَّامن موافًقا يوم اجلمعة يِّ ن جتب عليه صالة اجلمعة كاملكِّ  ثمَّ حيرم بعدها. ،فإنَّه يصِّلِّ اجلمعة ،مـمَّ

ِزُئ قال:  َة، يف  اْلـَحَرِم( َبِقيَّةِ ِمْن )َوْيْ َة، يعني ولو كان احلرم خارج مكَّ يعني من أي مكاٍن يف مكَّ

ل كان احلرم أكبَ  مان األوَّ ُة أكبَ  الزَّ َة، اآلن العكس أصبحت مكَّ ةَ  من مكَّ  ،من احلرم، فاحلرم جزٌء من مكَّ

 لبت اآلية.انق

 نستفيد حكمني: اْلـَحَرِم( َبِقيَّةِ ِمْن )َوْيِْزُئ فقول املصنِّف: 

ل: َة، بل من احل احلكم األوَّ ةَ أنَّه ليس الزًما من مكَّ  .رم، وإن مل تكن مكَّ

ُة أوسع من احلرم احلكم الثَّاين:  فنقول: إنَّ من كان بيته يف ،أنَّه لـامَّ تغَّيَّ الوقت اآلن وأصبحت مكَّ

 حيرم من خارج احلرم. احلرم فيلزمه أن حيرم من احلرم، ومن كان بيته خارج احلرم فيجوز له أن

ائع مثاًل  أو ساكٌن مثاًل يف إسكان اجلامعة، بعض الَّذين يسكنون يف جامعة أمِّ  ،مثل الَّذي يف الَّشَّ

ر  القرى خارج احلرم جزٌء منها، فيجوز له أن حيرم منها، وبناًء عىل ذلك فإنَّ  يَّ بعض النَّاس يؤخِّ املكِّ

ةَ  ،اإلحرام وال يلبسه إالَّ يف عرفةَ  نَّة أن حترم من مكَّ  وال حترم من عرفَة. ،فنقول: ال، السُّ
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 . أي يبيت هبا اليوم الثَّامن كام فعل النَّبيُّ  )َوَيبِيُت بِِمنًى(قال: 

ْمُس(قال:   ،وذهابه إىل عرفَة يقيم بنمرةَ  ،َر إََِل َعَرَفَة()َساأي شمس اليوم التَّاسع  )َفإَِذا َطَلَعْت الشَّ

الة إىل عرفَة، فيكون دفعُ  ،ثمَّ يصِّلِّ هبا الظُّهر والعرص الة، وقبل ثمَّ بعد ذلك يدفع بعد الصَّ ه لعرفَة بعد الصَّ

نَّة.  ذلك يكون بنمرَة، هذه هي السُّ

َها قال:  ُكلُّ َعَرَفَة »قال:   النَّبيَّ  أنَّ  :عن جابرٍ  عند ابن ماجه  ء ملا جا ؛(َمْوِقٌف إاِلَّ َبْطَن ُعَرَنةَ )َوُكلُّ

 «.َواْرَفُعوا َعْن َبْطِن ُعَرَنةَ  ،َمْوِقٌف 

(قال:  ا خارجةٌ  )َوُيَسنُّ َأْن َيـْجَمَع َبنْيَ الظُّْهِر َواْلَعْْصِ نَّة هنا جلميع احلجيج؛ ألَّنَّ إالَّ أن يكون  ،السُّ

يًّا؛ ألنَّ العلَّة عىل امل فر، هذا هو مشهور املذهب.مكِّ  ذهب أنَّ اجلمع بي الظُّهر والعرص لعلَّة السَّ

يَّ ال جيوز له اجلمع بي الظُّهر والعرص بعرفَة، بل يصِّلِّ كلَّ  :وبناًء عليه فإنَّ مشهور املذهب أنَّ املكِّ

 .واحٍد منهام يف وقته

(قوله:   ًعا بي الظُّهر والعرص.فإنَّه صىلَّ بعرفَة مج  لفعل النَّبيِّ  ؛)َوُيَسنُّ

ْْحَِة(قال:  َخَراِت َوَجَبِل الرَّ نَّة يف الوقوف بعرفَة أن  )َوَيِقُف َراكًِبا(قوله:  )َوَيِقُف َراكًِبا ِعنَْد الصَّ السُّ

نَّة أن يكون راجاًل إالَّ هذا املوضع. ،يكون راكًبا، بخالف سائر املناسك  فإنَّ السُّ

فجعل بطن ناقته ِقَبَل  ،ركب حتَّى أتى املوقف  أنَّ النَّبيَّ » :رٍ دليل ذلك ما ثبت من حديث جاب

َخرات  «.الصَّ

ْْحَِة(قول املصنِّف هنا:  َخَراِت َوَجَبِل الرَّ خرات معروفٌة عند اجلبل )ِعنَْد الصَّ واجلبل معروٌف  ،الصَّ

َتَحبُّ القرب منه، ُع  أيًضا، هذا اجلبل الفقهاء يقولون: ُيس  َ أي صعود اجلبل  ،صعودهولكن ال ُيَّش 

عود ُع الصُّ َ َتَحبُّ القرب منه؛ موافقًة لفعل النَّبيِّ  ،بإمجاعهم، ال ُيَّش  ، إنَّام ُيس  َتَحبُّ  . وال ُيس 

َعاِء َوِمـَّمَّ َوَرَد(  قال: حابة، مثل قول النَّبيِّ   مـامَّ ورد عن النَّبيِّ )َوُيْكثُِر ِمَن الدُّ :  أو عن الصَّ

يَك َلهُ  ، اهللاَل إَِلَه إاِلَّ » ُُ اَل ََشِ يِي َوُيِميُت  ،َلُه اْلـُمْلُك َوَلُه اْلـَحْمُد  ،َوْحَد ُ  ،َُيْ َْ  اْلـَخ
ُِ ء   ،بَِيِد َوُهَو َعََّل ُكلِّ ََشْ

 جاء ذلك من حديث عبداهلل بن عمَر وغَّيه. «َقِديرٌ 

من، وقوله: املراد باللَّحظة هي البهة من ال )َوَمْن َوَقَف َوَلْو َلـْحَظًة(قال:  أي  )َوَمْن َوَقَف(زَّ

 قاصًدا كام سيأيت 
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أنَّ الوقوف يبدأ من الفجر؛  :هذه من مفردات املذهب، فإنَّ املذهب )ِمْن َفْجِر َيْوِم َعَرَفَة(قال: 

ٍس أنَّ النَّبيَّ  َاًرا َفَقْد َتمَّ »قال:   لعموم حديث عروَة بن مرضِّ ََ ًَ َأْو  هُ  َمْن َوَقَف بَِعَرَفَة َلْي وهذا يدلُّ  «َحجُّ

 عىل أنَّه يبدأ من الفجر.

ٍس. )إََِل َفْجِر َيْوِم النَّْحِر(قال:   املراد إىل طلوع فجر يوم النَّحر؛ لعموم حديث عروَة بن مرضِّ

يخ:  ُه( ،أي وهو أهٌل للوقوف بأن يكون مسلاًم عاقاًل )َوُهَو َأْهٌل لَُه( ثمَّ قال الشَّ ًء سواًء ابتدا ،)َصحَّ َحجُّ

ه. ،أو يف أثنائه، يعني ابتدأ الوقوف مسلاًم عاقاًل  َدت  يف أثنائه صحَّ حجُّ
 أو يف أثنائه كان فاقًدا هلذه األمور ثمَّ ُوج 

(قال:  ََ . ،أو سكرانٌ  ،أو مغًمى عليه ،أي وإن مل يكن كذلك بأن كان وقوفه وهو جمنونٌ  )َوإاِلَّ َف  فال يصحٌّ

ا إن كان وقوفه وهو نائٌم  ، وإن كان وقوفه وهو مرٌم باحلجِّ وأمَّ ة كلِّها لكنَّه مرٌم باحلجِّ فيصحُّ يف املدَّ

ائع مَكَة فهناك قد يكون  ،جاهٌل باملحلِّ  ًة ملن يأيت من الطريق اآلخر طريق الَّشَّ وهذه دائاًم تأيت وخاصَّ

 هذه البقعة من عرفَة.أنَّ  فراغاٌت كثَّيٌة من عرفَة فال يعلم أنَّه بعرفَة، نقول: صحَّ وإن مل تنو  

يخ:  َاًرا( يقول الشَّ ََ  (هُ لَ بْ قَ )لعرفَة  د  عُ أي ومل يَ  )َوَدَفَع َقْبَل اْلُغُروِب َوَلـْم َيُعْد(أي بعرفَة )َوَمْن َوَقَف 

 كان يتحيَّ اخلروج بعد الغروب.  ألنَّ النَّبيَّ  )َفَعَلْيِه َدٌم(أي قبل الغروب 

ًة، قول املصنِّف: هذه املسألة حتتاج إىل تركيٍز  َاًرا َوَدَفَع َقْبَل معي؛ ألنَّ فيها دقَّ ََ )َوَمْن َوَقَف 

مس اْلُغُروِب( أي قبل الغروب، هذه اجلملة عندنا  )َوَلـْم َيُعْد َقْبَلُه( ،أي خرج من عرفَة قبل غروب الشَّ

 فيها منطوقان ومفهوٌم:

ل: . ،لغروبورجع قبل ا ،أنَّه إن خرج قبل الغروب املنطوق األوَّ مس صحَّ  وبقي حتَّى تغرب الشَّ

 أنَّه إن دفع قبل الغروب ومل يرجع فعليه دٌم، وكالمها منطوٌق. املنطوق الثَّاين:

ومكث فيها جزًءا من  ،ورجع إىل عرفَة بعد الغروب ،أنَّه إن دفع قبل الغروب مفهوم هذه اجلملة:

م أم ال ،اللَّيل وجزًءا من النَّهار  «املنتهى»ويف  «القناع» ؟ ااهر كالم املصنِّف هنا ويف فهل يسقط عنه الدَّ

م، هذا هو ااهر كالمهم. «الغاية»ويف   مجيًعا أنَّ عليه الدَّ

يخ  «املنتهى»ولكنَّ هذا الظَّاهر غَّي معتمٍد يف املذهب؛ ألنَّ شارح  الَّذي هو املؤلِّف وكذلك الشَّ

اف القناع»منصور يف  زم هو اجلمع بي اللَّيل بيَّنوا أنَّه ال دم علي «كشَّ ه من رجع، وعىل ذلك فيكون الالَّ

جوع قبل الغروب، وانتبه للفرق بي املسألتي. زم الرُّ  والنَّهار وليس الالَّ
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(قال:  ََ ْْ َف ًَ َفَق أي ومن وقف يف اللَّيل وحده ومل يقف يف النَّهار فال دم عليه؛ ألنَّه  )َوَمْن َوَقَف َلْي

كن بناًء عىل  ،جب مل يستحقَّ عليه؛ ألنَّ الواجب إنَّام هو مستحقٌّ عىل من وقف يف النَّهاروالوا ،أتى بالرُّ

وايتي، هل هو اجلمع بي اللَّيل والنَّهار ملن وقف يف النَّهار ؟ أم من وقف يف النَّهار فال بدَّ أن  اختالف الرِّ

مس عليه وهو يف عرفةَ   .تغرب الشَّ

يخ:  ة. َبْعَد اْلُغُروِب()ُثمَّ َيْدَفُع يقول الشَّ  أي بعد غروب شمس التَّاسع من ذي احلجَّ

م معنا، لكنَّ الفقهاء  )إََِل ُمْزَدلَِفَة(قال:  فع بعد الغروب هو عىل سبيل الوجوب كام تقدَّ وهذا الدَّ

َرُه أن يدفع قبل دف يقولون: واملستحبُّ أالَّ يدفعَ  م يرون أنَّه ُيك  ع اإلمام؛ مراعاًة إالَّ بعد دفع اإلمام، بل إَّنَّ

فع قبل دفع اإلمام. خلالف مذهب اإلمام مالٍك، فإنَّ مالًكا  يرى أنَّه حيرم الدَّ

ل من يدفع عادًة من عرفَة.واإلمام واضٌح، أمَّي احلجِّ هو   أوَّ

(قال:  كِينَةِ »يقول: أنَّه كان إذا دفع   كام فعل النَّبيُّ  )إََِل ُمْزَدلَِفَة بَِسكِينَة  فإذا رأى  «َوَعَلْيُكْم بِالسَّ

، وإالَّ مشى هبم.  فرجًة نصَّ

ُع ِِف اْلَفْجَوِة(قال:   .«فجوًة نصَّ  َوَجَد كان إذا   أنَّ النَّبيَّ » :هذا ما جاء يف حديث أسامةَ  )ُيْْسِ

 لعشاء.أي املغرب وا)َبنْيَ اْلِعَشاَءْيِن( أي جيمع بمزدلفَة  )َوَيَْمُع ِِبَا(قوله: 

يَ  نَّة أالَّ يصلِّ ها قبل ذلك صحَّ ولكن السُّ ها قبل ذلك، ولذلك واجلمع باملزدلفة سنٌَّة، فإن صالَّ

ها قبلها نَّة من صالَّ بأن غلب عىل انِّه بأنَّه لن يصل إىل  ؛إالَّ إذا خيش فوات الوقت ؛يقولون: خالف السُّ

ل  ئٍذ يصلِّيها يف الطَّريق وجوًبا.فحين ،املزدلفة إالَّ بعد ميضِّ ثلث اللَّيل األوَّ

ا َبنْيَ اْلِعَشاَءْيِن( وقول املصنِّف:  َتَحبُّ املبادرة هبا)َوَيَْمُع ِِبَ نا عىل أنَّه ُيس  حتَّى إنَّه يصلِّيها قبل  ،يدلُّ

ها بأذا ،بل قالوا: جيوز له أن يصلِّيها بأذانٍ  ،رحله َل ز  ن  أن يُ  َي أنَّه صالَّ ٍن كام يف حديث وبدون أذاٍن، فقد ُرو 

ها من غَّي أذاٍن من حديث أسامَة، وهذا يدلُّ عىل أنَّ النَّبيَّ  َي أنَّه صالَّ بادر بأداء هذه   ابن عمَر، وُرو 

الة قبل حطِّ رحله.  الصَّ

ا  ذ  وجوًبا، إ   )َوَيبِيُت ِِبَا(قال:  من واجبات احلجِّ املبيت بمزدلفَة، واملراد باملبيت هو املكث فيها، وأمَّ

 لنَّوم فهو تبٌع له.ا
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ْيِل(قال:  ْفُع َبْعَد نِْصِف اللَّ دفع بعد نصف اللَّيل، لكلِّ أي ولكلِّ أحٍد أن ي )َوَلُه(قوله:  )َوَلُه الدَّ

م »أنَّه قال:  ملا ثبت عن ابن عبَّاٍس  ؛أحدٍ   «.قومه ةِ فَ عَ من َض   النَّبيُّ كنت فيمن قدَّ

نا عىل أ نَّه جيوز لكلِّ أحٍد أن يدفع بعد نصف اللَّيل، ملاذا ؟ ألنَّ ابن هذا األثر عن ابن عبَّاٍس يدلُّ

عَ  َم وليس من الضَّ عَ »كان معهم، قال:  إنَّامو ،ةفَ عبَّاٍس ُقدِّ ْمُت فيمن كان مع الضَّ عفة  «ةفَ ُقدِّ فهو ليس من الضَّ

َم معهم، هذا من جهٍة.  ولكن ُقدِّ

عاة ال دمَ  أنَّ  األمر الثَّاين: أنَّه قد جاء من حديث عِّلٍّ  قاة والرُّ عليهم إذا دفعوا قبل نصف  السُّ

عاة مطلًقا برتك املبيت بالكلِّـيَّة. قاة والرُّ خصة للسُّ نا عىل أنَّ الرُّ  اللَّيل، وهذا يدلُّ

ا  ليل وأنَّه عامٌّ وليس خاصًّ ا غَّي ذوي األعذار فإنَّه جيوز هلم بعد نصف اللَّيل، إًذا عرفنا اآلن الدَّ وأمَّ

 عفة.بالضَّ 

قد   األمر الثَّالث: أنَّ التَّقدير بنصف اللَّيل هو تقديٌر اجتهاديٌّ من الفقهاء، فقد جاء أنَّ النَّبيَّ 

ا كانت ترقب القمر حتَّى إذا  أذن لضعفة قومه كام جاء من حديث ابن عبَّاٍس، وجاء من حديث أسامَء أَّنَّ

 .غاب دفعت 

يًّا، والفقهاء أيًضا اجتهدوا، ووجه اجتهاد الفقهاء هذا التَّقدير من أسامَء كان اجتهاديًّ  ا وليس نصِّ

م قالوا: إنَّ الَّشَّ ع عادته النَّظر للمتناارات.  أَّنَّ

وال ُتَصىلَّ فيه صالة الظُّهر َمى عنده اجلمرات، وهناك أيًضا أحكاٌم أخرى متعلِّقٌة  ،فعىل سبيل املثال الزَّ وُتر 

وال، فغالًبا األحكام املت لواتبالزَّ مس :علِّقة يف احلجِّ هي بنفس مواقيت الصَّ مس ،غروب الشَّ طلوع  ،زوال الشَّ

مس أحياًنا ،اإلسفار ،الفجر واية الثَّانية يف املذهب وقول اجلمهور أنَّ الوقوف بعرفَة أيًضا و ،أو طلوع الشَّ عىل الرِّ

وال كذلك. وال متعلٌِّق بالزَّ  يبدأ بالزَّ

لوات هو وقت  نظرنا قبل الفجر فوجدنا أنَّ  أقرب وقت قبل الفجر ُعلَِّق به وقٌت من أوقات الصَّ

واية الثَّانية، فأخذنا األبعد ا إىل ثلث اللَّيل أو إىل نصفه عىل الرِّ  ،نصف اللَّيل؛ ألنَّ وقت صالة العشاء إمَّ

ع يُ  [فوجدنا]فأخذنا نصف اللَّيل  ،األقرب للفجر كام قال عمُر  ،اارةيط األحكام باألوصاف املتنن  أنَّ الَّشَّ

َُ بَ ْش اْلَ  ِف رِ اعْ وَ »:   «.َك لِ ذَ  َد عْ بَ  ورَ مُ اْلُ  سِ مَّ قِ ثُ  ،رَ ائِ النَّظَ وَ  ا

فع قبل الفجر ورد به النَّص، والتَّقدير بنصف اللَّيل اجتهاٌد من الفقهاء َرُف  ؛إًذا الدَّ ألنَّه ال ُيع 

ع بعد نصف اللَّيل.توقيٌت قَ  ر به الَّشَّ  دَّ
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: ُه فِيِه َدٌم()َوَقْبلَ قال:   إالَّ ِف حاالت 

- . م من حديث عِّلٍّ عاة فال دَم كام تقدَّ قاة والرُّ  إذا كان املرء من السُّ

 كذلك إذا مل يصل إالَّ بعد نصف اللَّيل فحينئٍذ فإنَّه ال دم عليه. -

دلفة بعد الفجر ومل يدخل إليها قال: إنَّ الَّذي دخل إىل املز ولِِه إَِلْيَها َبْعَد اْلَفْجِر اَل َقْبَلُه(ُص )َكوُ قال: 

م مطلًقا من خرج منها ورجع  سواًء كان لعذٍر أو لغَّي عذٍر، هذا هو ااهر املذهب، لكن   ،قبله فإنَّ عليه الدَّ

 جع قبل طلوع الفجر فال يشء عليه.قبل الفجر فإنَّه ال يشء عليه، يعني خرج قبل نصف اللَّيل ثمَّ ر

ا من  أي من وصل قبل الفجر ولو بلحظٍة فال دمَ ْعَد اْلَفْجِر اَل َقْبَلُه( إَِلْيَها بَ ولِِه ُص )َكوُ قال:  عليه، وأمَّ

م. -وااهر كالمهم بعذٍر أو بغَّي عذرٍ -وصلها بعد الفجر   فإنَّ عليه الدَّ

ْبَح( قال:  يَ )َفإَِذا َصَّلَّ الصُّ نَّة أن يصلِّ بح، والسُّ هذا َحَراَم( )َأَتى اْلـَمْشَعَر اْلـها بغلٍس أي صالة الصُّ

ع عَّلاملشعر احلرام   أمرين: ُيْطَلُق ِف الَّشَّ

ى هي -1  .«املشعر احلرام» :عىل مزدلفَة كلِّها، وُتَسمَّ

َلُق[ -2  عىل جبٍل صغٍَّي يف وسطها. ]وُيط 

غَّي ُيَقاُل  ىإ :وهذا اجلبل الصَّ َي فيه املسجد احلايل هذا الَّذي ُيَسمَّ
مسجد املشعر » :نَّه هو الَّذي ُبن 

َل ملُّه. ،إنَّه غَّيه :، وقيل«احلرام  وأنَّه ُجه 

أنَّ املشعر احلرام  -علامء القرن املايض و منوه-رٍس يف منسكه يف القرن املايض وقد ذكر ابن جا

. َلم  َل ومل ُيع  غَّي هذا ُجه   الَّذي هو اجلبل الصَّ

سميَّ   ر،ة يف حتديد املشاعونقلت عن ابن جارٍس باخلصوص ألنَّ ابن جارٍس كان هو عضو اللَّجنة الرَّ

لتَّمييز يف ذلك الوقت يف وكان رئيس مكمة ا ،فكان يف جلنةٍ  ،وحتديد حدود املزدلفة ،وحتديد حدود احلرم

ةَ  ةَ  ،مكَّ يخ من علامء مكَّ َل  ،فالشَّ وإنَّام هو  ،والَّذين ُعنُوا باحلدود، فقد ذكر أيًضا يف منسكه أنَّ اجلبل هذا ُجه 

 ذا املسجد.عىل سبيل الظَّنِّ يف ه

( قال:  ُُ َقا ْ ََ  إن شاء اهلل.-فعل ذلك كام سيأيت   وقد جاء أنَّ النَّبيَّ )َف

( قال:  ُُ قيَّ وإنَّام يقف عنده؛ ملا جاء من حديث جابٍر أنَّ النَّبيَّ )َأْو َيِقُف ِعنَْد بعد   يعني ال يلزم الرُّ

فلم  هلَّل وكِّبَّ وْحد اهلل  ،فاستقبل القبلة ودعا ،ثمَّ ركب القصواء حتَّى أتى املشعر احلرام»صالة الفجر قال: 

 «.يزل يفعل ذلك حتَّى أسفر
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(قال:  ُُ ُ  دعا اهللو هلَّل  أنَّ النَّبيَّ » :«مسلم  »كام جاء يف حديث جابٍر يف  )َوَيـْحَمُد اهلل َوُيَكِّبِّ

دُ ُ ووحَّ  .«وكِّبَّ

مس،   )َحتَّى ُيْسِفَر(أي  عنه أنَّه دعا حتَّى يسفرَ  ثبت  فإنَّ النَّبيَّ َحتَّى ُيْسِفَر(  )َوَيْدُعو :قال الشَّ

مس فيكفي باإلسفار قبل الطُّلوع، إذ اإلسفار يكون  ،وحينئٍذ مفهوم هذه اجلملة أنَّه يدفع قبل طلوع الشَّ

 سابًقا للطُّلوع.

ا(قال:  ً ٌ  )َفإَِذا َبَلَغ ُمـَحْسِّ وهو معروٌف اآلن  يكون بي املزدلفة وبي منًى، هذا هو وادٍ  مرسِّ

 والنزول فيه من غَّي طريق املشاة واضٌح أنَّه واٍد. ،وهيئته وادٍ  ،وموجوٌد، وهذا الوادي معروٌف 

أنَّ  ملا ثبت من حديث جابٍر  ؛سواًء كان راكًبا أو كان ماشًيا املستحبُّ للمرء أن يرسع فيه

ة النَّبيَّ  ًَ حتَّى إذا أتى بطنَّ حمْسِّ  حرَّ »فقال:   حكى حجَّ  أي أرسع يف امليش. «ك قلي

َب فيه أصحاب الفيل. ٍ جاء أنَّه هو الَّذي ُعذِّ بب يف ذلك أنَّ هذا الوادي وادي مرسِّ  والسَّ

ا، أاهر عالماته اللَّوحات الَّتي مكتوٌب عليها َّناية منًى وبداية مزدلفَة، اآلن والوادي  واضٌح جدًّ

 ٌ يل. وهو ممرٌّ موجوٌد يف بعض أماكنه أنَّه واٍد  ، وهوبي هاتي اللَّوحتي هذا هو وادي مرسِّ  للسَّ

 اجلامر. أي أخذ حىص)َوَأَخَذ اْلـَحََص( قال: 

هنا متعلٌِّق باملحلِّ أي باملزدلفة، والفقهاء يقولون: إنَّ املستحبَّ أن يأخذ  )َوَأَخَذ اْلـَحََص(قوله: 

ا من املزدلفة احلىص أنَّ  ويدلُّ عىل ذلك أنَّ ابن عبَّاٍس كام جاء عند ابن ماجه  ، أو من الطَّريق إىل منًى ،إمَّ

ْْ ِِل اْلـَحََص »قال:   النَّبيَّ   أي يف الطَّريق قبل أن يصل إىل منًى. «اْلَتِق

من منًى مكروٌه أم ليس بمكروٍه ؟ نصَّ فقهاء املذهب  هنا هل أخذ احلىص )َوَأَخَذ اْلـَحََص(قوله: 

َرُه أخذ احل وا. ىصعىل أنَّه ُيك  َرُه أخذه من احلرم، هكذا نصُّ  من منًى، وُيك 

يخ منصور يف رشح  اف»الشَّ ما قالوه هم: إنَّه جيوز أخذه من أيِّ مكاٍن،  اقُض نَ يُ قال: إنَّ هذا  «الكشَّ

من املسجد  احلىص ذَ َخ ؤأخذه أي من املسجد احلرام، أن يُ  وبناًء عىل ذلك فإنَّه ذكر توجيًها أنَّ املكروه

َخُذ إنَّام هو حىص سجد احلرام فيه حصباء، وهذا احلىصحينام كان امل ،احلرام  اجلامر. الَّذي ُيؤ 

ِص َواْلُبنُْدِق(قال:  ُُ َسْبٌع َبنْيَ اْلـُحمُّ ا ،كام جاءاخلذف  كحىص )َوَعَدُد وال  ،فال يأخذ صغًَّيا جدًّ

ا  صة ودون البندقة.مَّ كب من احل  فيأخذها أ ،ىل البندقصة إمَّ وإنَّام يأخذ ما بي احل   ،كبًَّيا جدًّ
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 وهي البقعة املعروفة. )َفإَِذا َوَصَل إََِل ِمنًى(قال: 

َهاوَ  قال: َرِة اْلَعَقَبِة() َحدُّ ْ ََ  دِّ ؟ملاذا ذكر هذا احل ِمْن َواِدي ُمـَحْسِّ  إََِل 

 .«أنَّ احلدَّ ال يدخل ِف املحدود»: ألنَّ القاعدة عند العلامء

ٍ ومجرة العقبة ليسا من منًى، وما بينهام هو منًى الَّتي تأخذ  فاملصنِّف يقول لك: إنَّ وادي مرسِّ

 األحكام املتعلِّقة باملبيت.

مَّي يف قوله: )َرَماَها( قال:  (فَّيميها  ،يعود إىل مجرة العقبة )َرَماَها(الضَّ  ،)بَِسْبِع َحَصَيات  ُمَتَعاِقَبات 

ةً  رماها كلَّها برميٍة واحدٍة لو واحدًة مل جتزئه إالَّ عن واحدٍة، يعني  أي واحدًة بعد الواحدة، ولو رماها مرَّ

 ها بسبع رمياٍت متعاقباٍت.فال جتزئه إالَّ عن رميٍة واحدٍة، فال بدَّ أن يرميَ 

نَّة واألفضل كام سيأيت   .مسأن يكون بعد طلوع الشَّ والسُّ

نَّة كام جاء من حديث جابرٍ  هذه ِه(ُُ َحتَّى ُيَرى َبَياُض إِبِطِ )َيْرَفُع َيَد  قال:  رفع  أنَّ النَّبيَّ » :هي السُّ

مي حتَّى ُرئَِي   «.بياض إبطيه يدُ اليمنى ِف الرَّ

ُ َمَع ُكلِّ َحَصاة ( قال:   . كام فعل النَّبيُّ )َوُيَكِّبِّ

َها(قال:  ِ َْ ْمُي بَِغ هب ؛ولو كان أغىل ،أي بغَّي احلىص )َواَل ُيِْزُئ الرَّ واجلواهر، وال  ،ةوالفضَّ  ،كالذَّ

 .ونحوه، بل ال بدَّ أن يكون حىًص  جيزئ بطيٍ 

ا َثانَِيًة(قال:  َي بحىص )َواَل ِِبَ مي  ،اجلامر أي إذا ُرم  وهو الَّذي سأتكلَّم عنه -ثمَّ وقعت يف ملِّ الرَّ

ًة أخرى. -بعد قليلٍ  َمى هبا مرَّ ا تكون كاملستعملة، وحينئٍذ فال ُير   فإَّنَّ

َئ به، وبعضهم يقول: البعض الفقهاء د لوا عىل ذلك قالوا: بالقياس عىل املاء الَّذي ُتُوضِّ ألنَّ  ،لَّ

َي به سابًقا ملا كان  هذه تعلَّق هبا نسٌك، فالواجب أن يأيتَ  مي بام ُرم  املرء بغَّيها، إذ لو قلنا: بأنَّه جيوز الرَّ

َر ب ،مي هبا ألجزأثمَّ أعاد الرَّ  ،معنى التقاط سبٍع، بل لو التقط واحدًة ورماها َر وملا ُأم  عدد احلصيات، وإنَّام ُأم 

 بالفعل.

ب التِّعداد مساكي، لـامَّ جاء النَّصَّ باألمر بالعدد باملساكي جي لام قلنا يف إطعام املساكي عَّشةمث

َر ب فيهم، فكذلك يف احلىص ا، واملغايرة سواًء عدد احلصيات دلَّ عىل أنَّه جيب املغايرة بينههنا يقولون: لـامَّ ُأم 

َي به من غَّيك فال جيزئ به عن نفسه. ،كانت منك أو من غَّيك  فام ُرم 

 قاعدة
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ا :عندنا هنا مسألةٌ  ه الشَّ ، فعيُّ بأنَّ املراد به جممع احلىصعندنا قاعدة يف املرمى ما هو ؟ املرمى فرسَّ

اخص، وليس املراد به ما اتَّصل به  ، وهذا ذكره فقهاؤنا هو جممع احلىصأو وسيلته، وإنَّام وليس املراد به الشَّ

وه عليه. افعيِّ وأقرُّ  عن الشَّ

َمُع فيه وجُي َعُل عىل مثابة حوٍض له  ؟املرمى هذا ما هو  .الَّذي جُي 

َل حوًضا بعد النَّبيِّ 
ابق مل يكن هناك حوٌض، وإنَّام ُجع  مان السَّ ، وإنَّام كانت جبااًل ثالثًة،  يف الزَّ

َمى هذه اجل َمى وهو اجلمرة؛ لكي هذا احلوض عىل حدِّ اجلبل ،بال، لـامَّ ُبن َي احلوضفكانت ُتر  ال الَّذي ُير 

ع النَّاس يف رمي ما جاوره.  يتوسَّ

فا واملروة-الَّذي حدث بعد ذلك   ،وتزداد ارتفاًعا ،أنَّ األرض ترتفع -كام ذكرت لكم يف الصَّ

ا ترتفع، وقد ذكر أنَّ يف زمانه لـامَّ أرادوا  :«تاريخ املدينة»ابن فرحون يف  وهذا معروٌف يف األرايض مجيًعا أَّنَّ

جل أو نصفهقال:  ،منارًة للمسجد النَّبويِّ  أن حيفروا تي  ،فنزل احلافر بنحو قامة الرَّ قال: فوجدوا احلصباء الَّ

، فاألرض جعلها خلفاء بني أميََّة يف املسجد، يعني ارتفعت يف نحو ستِّ مئة سنٍة طول مرٍت ونصٍف تقريًبا

 ترتفع.

َمى به-هذا اجلبل مع ارتفاع األرض  -مع ارتفاع األرض وشبِّها  -كان جباًل صغًَّيا هو الَّذي ُير 

الَّذي  ،مل يبق للجبل أثٌر، وإنَّام أصبح الظُّهور فقط للمرمى وحده -ة العاميَّة يقولون: تشبُّ األرضباللُّغ

يَط به.  هو اجلدار الَّذي ُأح 

ٌة فحفرت ما الَّذي حدث ب عد ذلك ؟ أنَّه لـامَّ جاءت األدوار والطَّوابق األربع جاءت جلاٌن خمتصَّ

َد الطَّوياألر َل حتَّى ُوج  الَّذي جُي َعُل يف البئر أو جُي َعُل  ن معنى الطَّوي ؟ الطَّوي هو احلىصتعرفو- ض، وُنز 

ونه مثل ال َد الطَّوي القديم، وقد و -طَّوييف اجلدار يسمُّ قفت عليه أنا بنفيس رأيته، حتسُّ أنَّه قديٌم حتَّى ُوج 

ني، وهو حتت ا ربَّام من مئات السِّ أسفل من األرض املعتادة الَّتي نميش عليها بنحو ثامنية أمتاٍر أو  ،جدًّ

نا عىل أنَّ هذا الطَّوي كلَّام جاء زماٌن زادوه طوبًة أو طوبتي حتَّى  أكثَر، والطَّوي ما زال موجوًدا، هذا يدلُّ

، نفس القديم ما زال موجوًدا حتت، وإنَّام  ارتفع، فنزلوا اآلن كثًَّيا له وبقي الطَّوي القديم عىل هيئته مل يتغَّيَّ

ًة لسحب احلىص  ثمَّ بنوا فوقه هذه اجلمرات الثَّالث. ،جعلوا حتته مضخَّ
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تي يف  فىل الَّ تي فوق غَّي السُّ ، بو اآلن حتته أيًضا طويونه، القيسمُّ  «القبو»إًذا اجلمرات الثَّالث الَّ

 ،اجلمرات الثَّالث الَّتي فوق هي كبَّيٌة لكنَّها تصبُّ يف الطَّوي القديم، يف املحلُّ القديم واملصبُّ القديم

ه إىل األسفل.  تصبُّ مجيًعا فيه، فمهام َكُبَ احلجم يف الطَّوابق العليا فإنَّ مردَّ

ا حقيقةً ولذلك ف ويف  ، الطَّوابق العالية فإنَّه يصبُّ يف املصبِّ القديموإن َكُبَ حجم املرمى يف إَّنَّ

 وأنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم. مكان اجلبل القديم الَّذي كان رمى به إبراهيم 

ا ور األريضُّ جدًّ فِّلَّ الَّذي حتت الثَّالث الدُّ ا  ،ولذلك فإنَّ الطَّابق السُّ هذا الطَّابق حوضه صغٌَّي جدًّ

ابقباملقاس ال ُ يف حجمه يشءٌ  ،وال زيادة عليه ،سَّ ابق،  ،ومل ُيَزد  منه يشءُ  ،فهو مل ُيَغَّيَّ وإنَّام هو عىل حاله السَّ

ابق.  بل بطيِّه السَّ

اخص ال  إًذا أردنا أن نعرف هذه املسألة، ينبني عىل ذلك أيًضا مسألٌة أخرى، وهي قضيَّة أنَّ الشَّ

اخص. ،إىل املرمى أو احلىص يلزم رضبه، وإنَّام املقصود وصول احلجر  وال يلزم رضب الشَّ

غرى والوسطى كام سيأيت. )َواَل َيِقُف(قال:   أي وال يقف عند مجرة العقبة، وإنَّام يقف عند الصُّ

ل حصاٍة يرميها. )َوَيْقَطُع التَّْلبَِيَة َقْبَلَها(قال:  مي، أي قبل أوَّ  أي قبل الرَّ

نَّة أن( )وَ قال:  ْمِس(بَ  َيْرِميَ ) السُّ دليل ذلك ما ثبت يف مسند اإلمام أمحَد من حديث  ،ْعَد ُطُلوِع الشَّ

ْمُس »قال:   أنَّ النَّبيَّ  ابن عبَّاٍس  قال فقهاؤنا: وهذا احلديث مموٌل عىل  «اَل َتْرُموا َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

 النَّدب.

ليل عىل ص النَّبيُّ  والدَّ مي قبل طلوع الفجر كام سيأيت بعد   أنَّه مموٌل عىل النَّدب أنَّه قد رخَّ بالرَّ

 قليٍل.

 وليس ممواًل عىل الوجوب. ،مموٌل عىل النَّدب «اَل َتْرُموا»إًذا قوله: 

ْيِل(قال:  ليل عىل أنَّه جمزٌئ بعد نصف اللَّيل أنَّه قد ثبت عند أيب داودَ  )َوُيِْزُئ َبْعَد نِْصِف اللَّ  :الدَّ

 .«قبل الفجر سلمَة ليلة النَّحر أن ترميَ  أمر أمَّ   أنَّ النَّبيَّ »

 .الَْوََل اجلمع بني الدلَّة أنَّ  وعندنا قاعدٌة:

مس َمى بعد طلوع الشَّ ة فنقول: إنَّ األفضل أن ُير  حلديث ابن عبَّاٍس،  ؛نحرص عىل اجلمع بي األدلَّ

 .وجيوز قبل ذلك حلديث أمِّ سلمَة 

 قاعدة
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مي ومل يذكر منتهاه، واملشهور من املذهبهنا ذكر املصنِّف  :ألةٌ عندنا هنا مس أنَّ منتهى  :بدأ الرَّ

مس؛ لقول ابن عمَر  مي بعد غروب الشَّ مس، وال جيوز الرَّ مي هو غروب الشَّ مي »: الرَّ من فاته الرَّ

مس فَ يَ  مس من  مِ رَ حتَّى تغيب الشَّ   ذلك.وهذا األثر عن ابن عمَر يدلُّ عىل ،«قابل  أو من الغدحتَّى تزول الشَّ

ا حديث أي بعد  «بعدما أمسيُت » :فالفقهاء يقولون: إنَّ املراد بقوله «رميت بعدما أمسيُت » :وأمَّ

وال ي ما بعد الزَّ ا تسمِّ وال؛ ألنَّ عادة العرب أَّنَّ  .«مساءً » :الزَّ

يقولون: قبل أذان الظُّهر كيف  -وهي لغة العرب-حتَّى نقل أمحُد أنَّه يقول: إنَّ أهل احلجاز 

وال الَّذي هو بعد أذان الظُّهر كيف أمسيت ؟ وما زالت عندنا إىل اآلن، نحن نقول أص بحت ؟ وبعد الزَّ

خص بعد صالة الظُّهر أو بعد أذان الظُّهر كيف أمسيت ؟ وقبله كيف أصبحت ؟ فالعرب من عادهتم  للشَّ

ى وال ُيَسمَّ  .«مساءً » :أنَّ بعد الزَّ

مس.مموٌل عند  «رميت بعدما أمسيُت » :فحديث  فقهاء املذهب أنَّه مقصوٌد به بعد زوال الشَّ

(قوله:  )ُثمَّ َينَْحُر َهْدًيا إِْن َكاَن َمَعُه(قال:  تيب وهو كذلك، فاملذهب أنَّه  )ُثمَّ يدلُّ عىل استحباب الرتَّ

مي مبارشًة. َتَحبُّ أن يكون النَّحر بعد الرَّ  ُيس 

ِيِع  قال: ََ ُ ِمْن  ُِ()َوَيـْحلُِق َأْو ُيَقْصِّ اًل:  )َوَيـْحلُِق(قوله:  َشْعِر أن يكون احلالق  :مشهور املذهبأوَّ

بح، ولذلك فلو عبَّ املصنِّف قال:  اللة عليه (ثمَّ َيلق)بعد الذَّ  . لفعل النَّبيِّ موافقًة و ،لكان أنسب يف الدِّ

(قال:  ُ لُِق َأْو ُيَقْصِّ عر الَّذي ُيَزاُل، وقولن )َوََيْ نا عىل أنَّه ليست  (إنَّه إزالةٌ )ا: احللق هو إزالة الشَّ يدلُّ

ى ،العبة باآللة عر، فلو أنَّ املرء حلق بموًسى فُيَسمَّ ، ولو أنَّه حلق بآلٍة «حلًقا» :وإنَّام العبة بإزالة الشَّ

ى عر الَّذي ال ُيَزاُل إالَّ به «حلًقا» :كهربائيٍَّة هذه املاكينة ُيَسمَّ ال يبقى من بحيث  ،كذلك، بَّشط أن يزيل الشَّ

ى عر يشٌء يمكن أن ُيَزاَل عادًة، هذا ُيَسمَّ  .«حلًقا» :الشَّ

نا قلنا: إنَّ احللق هو اإلزالة وليس إمرار اآللة يفيدنا مسألًة أخرى: أنَّ من مل يكن عىل رأسه  أيًضا أنَّ

نَّام ُين َدُب له مراعاًة أو حلقه قريًبا، فنقول: ال يلزمه إمرار املوسى عىل شعره، وإ ،بأن كان أقرَع أصاًل  ؛شعرٌ 

 وليس مطلق اإلزالة. ،ألنَّ احللق هو الفعل ؛للخالف فقط؛ ألنَّ من العلامء من قال: جيب إمرار املوسى

ُِ(قال:  ِيِع َشْعِر ََ عر )ِمْن  نا عىل أنَّه يلزم إزالة مجيع الشَّ ا إزالة بعضه  ،يدلُّ عر، وأمَّ أو تقصَّي مجيع الشَّ

.  دون بعضه فال يصحُّ
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أس يف و عر طواًل إىل «باب الوضوء»هنا نرجع إىل حدِّ الرَّ عر أنَّه منابت الشَّ ، فقد بيَّ لنا حدَّ الشَّ

أس، فكلُّ هذا جيب حلقه دغان أيًضا من الرَّ أس، والصِّ قبة فليس من الرَّ ا قفا الرَّ أس، وأمَّ أو  ،منحدر قفا الرَّ

 تقصَّيه مجيًعا، وال جيزئ تقصَّي بعضه.

فنقول: ينظر لغلبة انِّه حيث غلب  -واملقراض هو املقصُّ –تَّقصَّي قد يأخذ املرء مقراًضا بالنِّسبة لل

 عىل انِّه أنَّه أخذ من أغلب شعره فكذلك.

ُ اْلـَمْرَأُة ُأْنُمَلًة(قال:  املرأة يكون تقصَّيها باألنملة، وال جيوز هلا احللق؛ ألنَّه مثلٌة، وتقرصِّ  )َوُتَقْصِّ

ا تقرصِّ أنملًة، واألنملة أنملة اإلصبع.وأ ،أنملًة فأقلَّ  يادة عىل ذلك فليس هو املقصود، املقصود أَّنَّ ا الزِّ  مَّ

ء (قال:  ل  )ُثمَّ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ ََشْ  املراد بالنِّساء ثَثة أشياَء:)إاِلَّ النَِّساَء( هذا هو التَّحلُّل األوَّ

 الوطء. -1

 واملبارشة. -2

 وعقد النِّكاح. -3

 )إاِلَّ النَِّساَء(. :مور الثَّالثة تشملها كلمة املصنِّفكلُّ هذه األ

َُ ُنُسٌك(ـ)َوالْ قال:  ُق َوالتَّْقِص ََ  وليس حتلُّاًل. ،أنَّ احلالق نسٌك  :املعتمد يف املذهب ِح

 :]أمران[وينبني عَّل كونه نسًكا 

ل:[] ا كان هناك إذ (، أيحيث وجب)نقول: –أنَّ من ترك احلالق حيث وجب عليه  األمر األوَّ

 فعليه دٌم، هذا واحٌد. -شعٌر، هذا هو املقصود

والنُّسك ال بدَّ فيه  ،بأن ُحل َق له وهو نائٌم ال جيزئه؛ ألنَّه نسٌك  ؛أنَّ من حلق من غَّي نيَّةٍ  األمر الثَّاين:

يَّة.  من النِـّ

ُِ َدٌم(قال:  َِ ام منًى كلِّها، بل ولو أي بتأخَّي احلالق أو التَّقصَّي دٌم، و )اَل َيْلَزُم بَِتْأِخ ره عن أيَّ لو أخَّ

َة. ره خارج مكَّ  أخَّ

ْمِي َوالنَّْحِر(قال:  ًدا فال يلزمه دٌم؛ ألنَّ النَّبيَّ  ،)َواَل بَِتْقِديِمِه َعََّل الرَّ    ولو متعمِّ
ٍ
ما ُسئ َل عن يشء

َر إالَّ قال:  َم ذلك اليوم أو ُأخِّ تيب عىل  :من املذهبلكن املشهور  «اْفَعَل َواَل َحَرَج »ُقدِّ َتَحبُّ الرتَّ أنَّه ُيس 

 حسب ما سبق.



 

14 

 

َة، َوَيُطوُف  ُثمَّ ُيِفيُض  :َفْصٌل ): قال  ُل َوْقتِِه  بِنِيَّةِ  ُمْفِردُ اْلـَأْو  َقاِرنُ الْ إََِل َمكَّ َياَرِة، َوَأوَّ َطَواِف الزِّ

ُُ َوُيَسنُّ ِِف َيْوِمِه، َبْعَد نِْصِف َلْيَلِة النَّْحِر،  َ َْ َفا َواْلـَمْرَوَة إِْن َكاَن ُمَتَمتًِّعا َأْو َغ ، ُثمَّ َيْسَعى َبنْيَ الصَّ ُُ َُ َوَلُه َتْأِخ

ُب ِمْن َماِء َزْمَزَم لِـََّم َأَحبَّ  َلـْم َيُكنْ وَ  ، ُثمَّ َيَّْشَ
ء  ُع  ،َسَعى َمَع َطَواِف اْلُقُدوِم، ُثمَّ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ ََشْ َوَيَتَضلَّ

، َوَيْدُعو بِـََّم َوَرَد،  ،ِمنْهُ  َث َلَيال  ََ مِ ُثمَّ َيْرِجُع َفَيبِيُت بِِمنًى َث ْ ََ  -َوَتِِل َمْسِجَد اْلـَخْيِف -اْلـَجْمَرَة اْلُوََل  يَف

 ُِ ، َوَيـْجَعُلَها ِعْن َيَساِر ًَ  ،بَِسْبِع َحَصَيات  ُر َقلِي ، ُثمَّ اْلُوْسَطى ِمثْ  ،َوَيَتَأخَّ ًَ  ،َلَها، ُثمَّ َجـْمَرُة اْلَعَقَبةِ َوَيْدُعو َطِوي

يِق َبْعَد  َهَذا َيْفَعُل َواَل َيِقُف ِعنَْدَها،  ،َوَيـْجَعُلَها َعْن َيِمينِِه، َوَيْسَتْبطُِن اْلَواِدي اِم التََّّْشِ ِِف ُكلِّ َيْوم  ِمْن َأيَّ

َوالِ  ًبا،  ،اْلِقْبَلةَ  ُمْسَتْقبَِل  ،الزَّ ُُ كُ  َفإِنْ ُمَرتِّ ا َرَما ُُ َعنُْه َأْو َلـْم َيبِْت ِِبَ َر ُبُه بِنِيَّتِِه، َفإِْن َأخَّ ، َوُيَرتِّ ُُ ُه ِِف الثَّالِِث َأْجَزَأ لَّ

َل ِِف َيْوَمنْيِ َخَرَج َقْبَل ال ْمَي ِمَن اْلَغِد، َفإَِذا َأَراَد الْ ُغُروبَفَعَلْيِه َدٌم، َوَمْن َتَعجَّ ـُخُروَج ، َوإاِلَّ َلِزَمُه اْلـَمبِيُت َوالرَّ

َة َلـْم َيـْخُرْج َحتَّى َيُطوَف  ، َوإِْن َتَرَكُه لِ ِمْن َمكَّ ُُ ُُ َأَعاَد ُ َحائِض  -ْلَوَداِع، َفإِْن َأَقاَم َأِو اتَّـَجَر َبْعَد َْ َرَجَع  -َغ

َياَرِة  إَِلْيِه، َفإِْن َشقَّ َأْو َلـْم َيْرِجْع َفَعَلْيِه َدٌم، َوإِنْ  َر َطَواَف الزِّ ، َوَيِقُف اْلَوَداعِ  ـُخُروِج َأْجَزَأ َعنِ ِعنَْد الْ  هُ افَ طَ فَ َأخَّ

ُ اْلـَحائِضِ - َْ ْكِن َواْلَباِب بَ  -َغ َعاِء( ًياَداعنْيَ الرُّ ا اْلـَحائُِض َفَتِقُف بَِبابِِه َوَتْدُعو بِالدُّ  .بِـََّم َوَرَد، َوَأمَّ

. يتبع التَّحامَّ تكلَّم املصنِّف يف هذا الفصل عبدأ ي تي تكون بعد ذلك يف احلجِّ ل من األفعال الَّ  لُّل األوَّ

َة( قال:  ةَ   ألنَّ النَّبيَّ )ُثمَّ ُيِفيُض إََِل َمكَّ  ،وابن عمرَ  ،كام جاء من حديث جابرٍ  ،أفاض إىل مكَّ

 .وعائشَة 

َياَرةِ  ُمْفِردُ اْلـَأْو  َقاِرنُ الْ )َوَيُطوُف قال:  َة فإنَّه يقصد مسجد إذا أأي  ،(بِنِيََّة َطَواِف الزِّ فاض إىل مكَّ

يارة. -املسجد احلرام–الكعبة   ثمَّ يطوف فإن كان قارًنا أو مفرًدا فإنَّه يطوف بنيَّة الفريضة، طواف الزِّ

يارة أي طواف اإلفاضة.  واملراد بطواف الزِّ

الوا: ألنَّ ومل يذكر املتمتِّع، قصده من ذلك ق ،هنا ذكر أنَّ الَّذي يطوف املفرد والقارن وحدمها

ا إن كان  ،القارن واملفرد جيب عليهام طواٌف فقط ، وأمَّ ل احلجِّ عي فقد سقط بالَّذي فعلوه يف أوَّ ا السَّ وأمَّ

ا القارن فعليه  (1)قارًنا فيجب عليه طواٌف وسعٌي؛ ألنَّ املذهب أنَّ املتمتِّع عليه طوافان وعليه سعيان، وأمَّ

 الطَّواف يف الطَّواف الثَّاين كام سأذكره عندما ننهي هذه اجلزئيَّة.سعٌي واحٌد وجيب طوافان، وقد يدخل 

                                                 

واب: )متمتًِّعا(، واهلل أعلم.( 1)  هكذا يف املسموع، ولعل الصَّ
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ُل َوْقتِِه( قال:  يارة )َوَأوَّ ل وقت طواف اإلفاضة أو الزِّ دليل ذلك ما )َبْعَد نِْصِف َلْيَلِة النَّْحِر( أي وأوَّ

ل الفاضة أمر أمَّ سلمَة   أنَّ النَّبيَّ » :جاء عند البيهقيِّ  البيت مع صَة  تواِفَ  وأن ،أن تعجِّ

 فدلَّ عىل أنَّه جيوز الطَّواف بعد نصف اللَّيل. ،«الفجر

 عندنا هنا نقول: إنَّ وقت طواف اإلفاضة له وقتان:

ُل َوْقتِِه َبْعَد نِْصِف َلْيَلِة النَّْحِر(وقت جواٍز، هو الَّذي ذكره املصنِّف بقوله:  هذا هو وقت  )َوَأوَّ

 اجلواز.

ط، فإن مل يكن قد وقف بعرفَة ومل  ورشطه ملن كان قد وقف بعرفَة وبات بمزدلفَة، هذا هو الَّشَّ

 يبت بمزدلفَة أو أحد األمرين فال شكَّ أنَّه ال يصحُّ له الطَّواف حينذاك.

يخ:  هذا هو وقت أفضليَّة  )َوُيّسنُّ ِِف َيْوِمِه(الوقت الثَّاين: وقت األفضليَّة، وهو الَّذي قال عنه الشَّ

 .«أفاض ِف يوم النَّحر  أنَّ النَّبيَّ » :فاضة؛ ملا جاء عن ابن عمرَ طواف اإل

(قال:  ُُ َُ ة  )َوَلُه َتْأِخ ة، ولو طافه بعد ذي احلجَّ أي تأخَّي طواف اإلفاضة، ولو انتهى شهر ذي احلجَّ

ام التَّ  ،عىل مشهور املذهب أنَّه جيوز تأخَّيه بعد ذلك، لكن أفضله يوم العارش  ففي وإالَّ  ،َّشيقوإالَّ ففي أيَّ

ة، وجيوز بعده  عندهم. شهر احلجَّ

َفا َواْلـَمْرَوَة( قال:  فة واهليئة )ُثمَّ َيْسَعى َبنْيَ الصَّ م بالصِّ عي املتقدِّ ألنَّ املتمتِّع  ؛)إِْن َكاَن ُمَتَمتًِّعا(كالسَّ

ا القارن واملفرد فليس عليهام إالَّ سعٌي واحٌد فقط.  عليه سعيان، وأمَّ

( )َأوْ قال:  ُُ َ َْ  َلـْم َيُكْن َسَعى َمَع َطَواِف اْلُقُدوِم(.وَ )أي غَّي املتمتِّع وهو القارن واملفرد  َغ

هذه املسألة أريدكم أن تنتبهوا هلا انتباًها واضًحا، ما الفرق بي القارن واملفرد يف األعامل ؟ نقول: 

 :وإنََّّم الفرق بينهَّمالقارن واملفرد ال فرق بينهام يف األعامل، 

اًل  يَّة. :أوَّ  يف النِـّ

 الفرق يف األفضليَّة من حيث األجر. ثانًيا:

ا املفرد فال جيب عليه  ثالًثا: الفرق بينهام من حيث وجوب اهلدي، فإنَّ القارن جيب عليه هدٌي، وأمَّ

 اهلدي.

 أنَّ القارن فعله هذا أجزأه عن حجٍّ وعمرٍة، واملفرد أجزأه عن حجٍّ فقط. رابًعا:
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 احلجُّ قارًنا أو مفرًدا له صورتان:ا: إنَّه ال فرق بينهام يف األفعال، نقول: لـامَّ قلن

ورة األُوىَل: ثمَّ بعد ذلك يأيت باملناسك، فحينئٍذ ال جيب عليه  ،أن يقصد البيت فيطوف ويسعى الصُّ

يارة الَّذي هو طواف اإلفاضة عي األ ،إالَّ طواف الزِّ عي، ال سعي غَّي السَّ ل.ويسقط عنه السَّ  وَّ

ورة الثَّانية: معه، أو  عَ س  ومل يَ  ،سواًء كان قد طاف طواف قدومٍ  ،قبل يوم عرفةَ  عَ س  أن يكون مل يَ  الصُّ

 مل يدخل البيت مبارشًة بل قصد عرفَة، فحينئٍذ نقول: بقي عليه طواٌف وسعٌي، وهذا معنى قول املصنِّف:

 ُُ َ َْ  ُدوِم(.َلـْم َيُكْن َسَعى َمَع َطَواِف اْلقُ وَ )َأْو َغ

ء ( قال:  .وهو التَّحلُّل الثَّاين )ُثمَّ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ ََشْ

ل فعُل الَّذي حيصل به التَّحلُّ   :اثني من ثالثةٍ  ل األوَّ

 وهو الطَّواف. -1

 ورمي مجرة العقبة. -2

 واحلالق. -3

ا التَّحلُّل الثَّاين: فال بدَّ من فعل أربعة أشياَء، هذه األمور الثَّالثة والسَّ  عي، وهذا هو املجزوم به أمَّ

 أنَّه ال يتحلَّل التَّحلُّل الثَّاين إالَّ بعد فعل هذه األمور األربعة كلِّها. :يف املذهب

وإنَّام  ،ما سعى عندما دخل–قبل ذلك  عَ س  أنَّ من كان قارًنا ومل يَ  :وبناًء عليه فعىل مشهور املذهب

 ال يتحلَّل. :عي فهل يتحلَّل ؟ عىل املشهورفأتى بثالثة أموٍر دون السَّ  -ذهب مبارشًة إىل عرفةَ 

ل عي، فَّيون  ،واضحٌة املسألة ؟ فقط يتحلَّل التَّحلُّل األوَّ ال يتحلَّل التَّحلُّل الثَّاين، بل ال بدَّ من السَّ

يخ منصور وغَّيه من املذهب.  أنَّه رشٌط للتَّحلُّل، نصَّ عليه الشَّ

ًما عىلإًذا فالتَّحلُّل الثَّاين بفعل أربعٍة، ر عي يكون متقدِّ املناسك فيام لو كان قارًنا أو  أفعال بَّام السَّ

 مفرًدا وقد طاف طواف القدوم.

(قال:  ُب ِمْن َماِء َزْمَزَم لِـََّم َأَحبَّ َتَحبُّ للمرء أن يَّشب من ماء زمزم، وقد رشب النَّبيُّ  )ُثمَّ َيَّْشَ  ُيس 

زوائد  عبداهلل بن من الطَّواف كام جاء من حديث عِّلٍّ يف  ماء زمزم يف أكثر من موضٍع، منها عند انتهائه 

د فيه.  فكان رشب النَّبيِّ  -فيام أانُّ -اإلمام أمحَد   بعد الطَّواف، وهو املوضع الَّذي يتأكَّ
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(قال:  َب َلهُ »قال:   ملا جاء أنَّ النَّبيَّ  )لِـََّم َأَحبَّ نه ب «َماُء َزْمَزَم لِـََّم َُشِ عض وهذا احلديث حسَّ

حيح أنَّ النَّبيَّ  ،أهل العلم َماُء َزْمَزَم َطَعاُم ُطْعم  » قال:  وتكلَّم فيه آخرون، وقد يشهد به ما يف الصَّ

 «.َوِشَفاُء ُسْقم  

خاويُّ أجزاًء فيمن رشب ماء زمزم لغرٍض،  وقد ألَّف بعض أهل العلم كابن حجٍر وتلميذه السَّ

خاويُّ من رشب ماء زمزم ألجل  م رشبوا ماء ومجع السَّ َل عنهم أَّنَّ
مي ُنق  العلم، فكثٌَّي من أهل العلم املتقدِّ

 ألجل ذلك. زمزمَ 

ُع ِمنُْه(قال:   يعني يَّشب منه رشًبا كثًَّيا حتَّى يغلب عىل انِّه أنَّه قد مأل أضالعه. )َوَيَتَضلَّ

ا، منه)َوَيْدُعو بِـََّم َوَرَد( قال:   وهكذا. «ورزًقا واسًعا ،اجعله لنا علاًم نافًعا مَّ هُ سم اهلل اللَّ اب» :وهو كثٌَّي جدًّ

(أي يرجع إىل منًى فيبيت هبا )ُثمَّ َيْرِجُع َفَيبِيُت بِِمًنى( قال:  َث َلَيال  ََ ٍل. )َث  إذا كان غَّي متعجِّ

مِ قال:  ْ ََ ( ي)َف مي يف ا اْلـَجْمَرَة اْلُوََل َوَتِِل َمْسِجَد اْلـَخْيِف بَِسْبِع َحَصَيات  ليوم الثَّاين وهو هذا الرَّ

مِ اليوم احلادي عَّش، قال:  ْ ََ غرى. اْلـَجْمَرَة اْلُوََل َوَتِِل َمْسِجَد اْلـَخْيِف( ي)َف  وهي اجلمرة الصُّ

(قال:  ، وقد ذكر مجيع «صحيح البخاريِّ »كام ثبت ذلك من حديث ابن عمَر يف  )بَِسْبِع َحَصَيات 

ميات الثَّالثة.  الرَّ

()َوَيـْجَعُلَها قال:  ًَ ًَ َوَيْدُعو َطِوي ُر َقلِي  َوَيَتَأخَّ
ُِ حال رميه جلمرة العقبة يقولون: املستحبُّ  ِعْن َيَساِر

 يعني جيعل اجلمرة عن يساره ثمَّ يرميها. أن يستقبل القبلة بالرمي، لكن عند رميها جيعلها عن يساره،

(قول املصنِّف:  ًَ ُر َقلِي مي، هنا )َوَيَتَأخَّ ُر() :[]قال أي بعد الرَّ َم(بعض الفقهاء عبَّ و َيَتَأخَّ  )َوَيَتَقدَّ

ُر(واملقصود بـ  ُم(وَ )أو  )َوَيَتَأخَّ وال يصيبه  ،أي يبتعد عن اجلمرة بحيث أنَّه ال يؤذي النَّاس بمزامحتهم َيَتَقدَّ

 .بعض احلىص

(  ثمَّ قال: ًَ ه، واملستحبُّ يف هذا كام جاء من حديث ابن عمَر وغَّي  كام فعل النَّبيُّ )َوَيْدُعو َطِوي

عاء أن يرفع يديه، وهي   :من املواضع الَّتي ُيْسَتَحبُّ فيها رفع اليدينالدُّ

غرى -1  .عند اجلمرة الصُّ

 .والوسطى -2

فا -3  .وعىل الصَّ
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 . املروةوعىل -4

 ويف عرفَة. -5

 ،علها عن يسارهوال جي ،لها عن يمينهعوهو أنَّه جي ؛فرًقا بينهام هناكلكنَّ  )ُثمَّ اْلُوْسَطى ِمْثَلَها(قال: 

 كام جاء يف حديث ابن عمَر.

ا تعود للوسطى والعقبة )َعْن َيِمينِِه(  قوله: َوَيـْجَعُلَها َعْن َيِمينِِه( ،)ُثمَّ َجـْمَرُة اْلَعَقَبةِ قال:  حتتمل أَّنَّ

 من كلِّ وجٍه. افحينئٍذ ال تكون مثله ،مًعا

مي)َوَيْسَتْبطُِن اْلَواِدي( قال:  مي َيِقُف ِعنَْدَها( )َواَل  ،عند الرَّ وإنَّام عند  ،أي ال يقف عند األخَّية بالرَّ

غرى والوسطى فقط.  الصُّ

مٌ  )َواَل َيِقُف ِعنَْدَها(قوله:  ، وليس معناه أنَّه مرَّ َتَحبُّ َرهُ  ،يعني أنَّه ال ُيس  استحباٍب،  نفيوإنَّام  ،أو ُيك 

ر ىَل، نصَّ عىل ذلك مجاعٌة من املتأخِّ  .كاخللويت ؛ينفهو خالف األَو 

َواِل( َهَذاَيْفَعُل )قال:  يِق َبْعَد الزَّ اِم التََّّْشِ مي قبل  : أنَّهألنَّ املذهب ؛ِِف ُكلِّ َيْوم  ِمْن َأيَّ ال جيوز الرَّ

وال وال  أنَّ النَّبيَّ » :وملا ثبت عن ابن عمرَ  ؛الزَّ  .«كان يتحنيَّ الزَّ

نا عىل أنَّ   وحتيُّ النَّبيِّ  وال يدلُّ قبله، وما رمى  أن يرمَي بألحٍد   ه مقصوٌد، فلم يأذن النَّبيُّ للزَّ

وال.  أحٌد قبل النَّبيِّ   قبل الزَّ

مي عندهم  امء يف النَّهار، والرَّ مس عن كبد السَّ وال هو أن متيل الشَّ أنَّه يف  -كام ذكر املصنِّف–والزَّ

 أي يف النَّهار دون اللَّيل. ،اماأليَّ 

َواِل(  )َبْعَد قول املصنِّف:  وال يعني بعد صالة الظُّهر، وهذا غَّي الزَّ بعض اإلخوان يظنُّ أنَّ بعد الزَّ

وال قبل الظُّهر،  مي بعد الزَّ َتَحبُّ الرَّ مس، ولذلك الفقهاء يقولون: ُيس  صحيٍح، وإنَّام املقصود بعد زوال الشَّ

 ال وقت الظُّهر. ،أي قبل صالة الظُّهر

ًبا(، أي يف مجيع اجلمرات َة(اْلِقْبلَ  )ُمْسَتْقبَِل قال:  غرى )ُمَرتِّ مي بي اجلمرات بالصُّ ًبا الرَّ ثمَّ  ،أي مرتِّ

تيب رشٌط لكنَّ املواالة ليست  ،الوسطى تيب رشٌط فيها، والرتَّ  .َّشطٍ بثمَّ الكبى، وهذا الرتَّ

(قال:  ُُ ُه(، أي رمى اجلمرات )َفإِْن َرَما ام ا )ُكلَّ ام كلِّها األيَّ أي يف  )ِِف الثَّالِِث(، لثَّالثةأي رمي األيَّ

ام التََّّشيق (، اليوم الثَّالث من أيَّ ُُ ابقة. )َأْجَزَأ ام السَّ  أي أجزأه عن األيَّ
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ُبُه بِنِيَّتِِه(قال:  غرى )َوُيَرتِّ ًبا، يبدأ بالصُّ ثمَّ  ،ثمَّ الوسطى ،يعني أنَّه يرميه ويكون رميه أداًء، ويكون مرتَّ

غرىثمَّ يعود فَّيمي  الكبى، غرى ،ثمَّ الوسطى ،الصُّ  ثمَّ الكبى. ،ثمَّ الوسطى ،ثمَّ الكبى، ثمَّ يعود ويرمي الصُّ

ابقة. )بِنِيَّتِِه(وقوله:  ام السَّ مي عن األيَّ  أي ال بدَّ أن ينوَي الرَّ

ُُ َعنُْه( قال:  َر ام التََّّشيق)َفإِْن َأخَّ ا  ،ويسقط )َفَعَلْيِه َدٌم( ،أي عن أيَّ عبادٌة مؤقتٌَّة ابتداًء فال رمي ألَّنَّ

 وانتهاًء.

ٍل  )َأْو َلـْم َيبِْت ِِبَا(قال:  اًل أو غَّي متعجِّ ام التََّّشيق ليلتي أو ثالثة، سواًء كان متعجِّ أي مل يبت يف أيَّ

م؛ لعموم قول ابن عبَّاٍس كام رواه مالٌك يف املوطَّأ:  ؛بمنًى  «.من ترك نسًكا فعليه دمٌ »فإنَّ عليه الدَّ

َل ِِف َيْوَمنْيِ َخَرَج َقْبَل ال)قال:  أي قبل غروب شمس اليوم الثَّاين، وخروجه ( ُغُروِب َوَمْن َتَعجَّ

مي، جيب أن يرمَي   ثمَّ خيرج، واجلمرة يف اخلارج. يسبقه الرَّ

ج؛ أو مل يتهيَّأ للخرو ،أي جيب عليه املبيت إذا أدركه الغروب ومل خيرج )َوإاِلَّ َلِزَمُه اْلـَمبِيُت(قال: 

ْمَي ِمَن اْلَغِد(، ألنَّ التَّهيُّؤ يأخذ حكمه لٍ  )َوالرَّ إذا كان غَّي متعجِّ
(1). 

َة َلـْم َيـْخُرْج َحتَّى َيُطوَف بِاْلَوَداِع(قال:   :ائُل هذُ اجلملة فيها مس )َفإَِذا َأَراَد اْلـُخُروَج ِمْن َمكَّ

ا تدلُّ عىل أنَّه جيب طواف ا املسألة األُوىَل: ةَ لوداع أَّنَّ حيح  ؛ملن أراد اخلروج من مكَّ ملا ثبت يف الصَّ

َف عن املرأة  ؛ُأِمَر النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطَّواف»من حديث ابن عبَّاٍس أنَّه قال:  ه ُخفِّ إالَّ أنَّ

 كام سيأيت بعد قليل. «احلائض

َة( )َفإَِذا َأَراَد اْلـُخُروَج مِ أنَّ قول املصنِّف:  املسألة الثَّانية: يَّ أو من كان قريًبا ْن َمكَّ نا عىل أنَّ املكِّ يدلُّ

َة ال جيب عليه طواف الوداع.  من مكَّ

ةَ  َة إذا أرادوا اخلروج وأهل جدَّ  ،وأهل وادي نعامنَ  ،فانَ س  وأهل عُ  ،وأهل الكامل ،فأهل مكَّ

ةَ  تي تكون بجانب مكَّ م قريبون منها.فإنَّه ال جيب عليهم طواف ا ،وغَّيها من املدن القريبة الَّ  لوداع؛ ألَّنَّ

َة(قول املصنِّف:  املسألة الثَّالثة: رين قال:  )َفإَِذا َأَراَد اْلـُخُروَج ِمْن َمكَّ بعض فقهاء املذهب من املتأخِّ

َة() :إنَّ عبارة ا من خرج  اْلـُخُروَج ِمْن َمكَّ َة، وأمَّ تدلُّ عىل أنَّ طواف الوداع إنَّام جيب عىل من خرج من مكَّ

 «.القناع»وهو مفهوم كالم صاحب  ،اهللواف الوداع، وهذا مال له ابن نرصمنًى فإنَّه ال جيب عليه ط من

                                                 

مي من الغد( 1) مـي مـن الغـد، وال جيـوز لـه هكذا يف املسموع، ولعلَّ املقصود: )والرَّ ( أي ملَّا مل خيرج من منًى قبل الغروب لزمه املبيت، ولزمه كـذلك الرَّ

ل، واهلل أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.  التَّعجُّ
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ا املشهور َة أو خرج من منً  :وأمَّ  .ى فكالمها جيب عليه طواف الوداعفمن خرج من مكَّ

َة(  :إًذا أردت أن تأخذ من كلمة ج من بعض فقهاء املذهب يقولون: هذا خاصٌّ بمن خر)ِمْن َمكَّ

ةَ  َة، أي خرج من منًى ثمَّ دخل مكَّ  ثمَّ أراد اخلروج فهو الَّذي جيب عليه طواف الوداع. ،مكَّ

ا من خرج من منًى مبارشًة إىل بلده سقط عنه طواف الوداع.  وأمَّ

(بعد طواف الوداع  )َفإِْن َأَقاَم(قال:  ُُ ُُ َأَعاَد عامل بالتِّجارة، أي ت )َأِو اتَّـَجَر(قوله:  )َأِو اتَّـَجَر َبْعَد

 أو نحو ذلك.
ٍ
 وهذا يشمل كلَّ متاجرٍة بيٍع أو رشاء

رين جعل قيًدا  ر من أنَّه قال: إذا  -وهو جيٌد وحسٌن ويميش عىل قواعد املذهب-بعض املتأخِّ اجتَّ

ج لعة فال يشء عليه، أي ال يلزمه اإلعادة. غَّي تفريٍج أي تفرُّ  يف السِّ

ٍج فإنَّه عليه ر بتفرُّ  اإلعادة. وإن اجتَّ

ُ َحائِض  َرَجَع إَِلْيِه(قال:  َْ نا عىل أنَّ احلائض إ ]هذا[ )َوإِْن َتَرَكُه َغ تركته فال يشء عليها  نيدلُّ

 «.إالَّ أنَّه خفِّف عن احلائض»قال:  حلديث ابن عبَّاٍس 

 ثمَّ تطوف. ،هراحلائض جيوز هلا ترك طواف الوداع، قلنا: إنَّه جيوز؛ ألنَّه جيوز هلا أن متكث حتَّى تط

َة قبل الطُّهر، فلو طَ  ُهرت لكن متى جيوز هلا ترك طواف الوداع ؟ بَّشط أن تكون قد خرجت من مكَّ

جوع.  قبل اخلروج لزمها الرُّ

ُ َحائِض  َرَجَع إَِلْيِه(قال:  َْ : )َوإِْن َتَرَكُه َغ  من ترك طواف الوداع فإنَّ له حاالت 

جوعأن يكون دون مسافة  احلالة األُوىَل: وال  ،وال دم عليه ،ويطوف ،القرص، فنقول: هنا يلزمه الرُّ

 وال أن يذبح دًما. ،إحرام، ال يلزمه أن حيرم

فيحرم بعمرٍة، هذا واحٌد،  ،ًمار  إذا رجع بعد مسافة القرص فإنَّه يلزمه أن يرجع ُم   احلالة الثَّانية:

 وعليه دٌم.

فر بني العمرة واحلجِّ ِف أشهر احلجِّ مسافة قْص  أ :وهذُ القاعدة فيها مطَّردٌة كَّم ذكروا هناك نَّ السَّ

 يقطع التَّمتُّع.

قصًدا من غَّي  (َأْو َلـْم َيْرِجعْ ) ،أو َبُعَد مسافة قرٍص  ؛ لشغٍل ونحوه،عليه ذلك ()َفإِْن َشقَّ  :قال

ةٍ  ُك واجٍب. ،مشقَّ م؛ ألنَّه َتر   فإنَّ عليه الدَّ

 قاعدة
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َر َطَواَف الزِّ قال:  يخ: إنَّه جيوز تأخَّي  ِعنَْد اْلـُخُروِج َأْجَزَأ َعنُْه َذلَِك( هُ َياَرِة َوَطافَ )َوإِْن َأخَّ يقول الشِّ

يارة  فحينئٍذ يسقط عنه طواف الوداع. ،وُيَطاُف فيكون آخر أفعال احلاجِّ  ،طواف الزِّ

 هذُ املسألة فيها عدٌد من املسائل:

يارة مع طواف الوداع،  طواُف  َل اَخ تدَ يتداخالن، فَ الطَّوافي  يف قضيَّة أنَّ هذين املسألة األُوىَل: الزِّ

بب قالوا: ألنَّ طواف الوداع ليس مقصوًدا لذاته أن  رَ م  أُ   فلذلك يتداخل مع غَّيه؛ ألنَّ النَّبيَّ  ،والسَّ

 سواًء كان زيارًة أو غَّيه. ،بالبيت الطَّواف، فهو مطلٌق أيُّ طواٍف  هيكون آخر عهد

 دنا طوافان:عن :املسألة الثَّانية

ى  .«طواف الوداع» :طواٌف ُيَسمَّ

ى يارة» :وطواٌف ُيَسمَّ  .«الزِّ

يارة» َتَبُ ركنًا كام سيأيت  «طواف الزِّ رس القادم، و -إن شاء اهلل-هذا ُيع   «طواف الوداع»يف الدَّ

 واجٌب.

ى ب در»ـالفائدة ما هي ؟ أنَّ هناك طواٌف ُيَسمَّ در»، و«طواف الصَّ َلُق عىل تارًة  «طواف الصَّ ُيط 

َلُق عىل «طواف الوداع» يارة»، وتارًة ُيط   .«طواف الزِّ

در»مشى عىل أنَّ  «املنتهى»فعىل سبيل املثال: صاحب  ، وصاحب «طواف الوداع»هو  «طواف الصَّ

در»مشى عىل أنَّ  «القناع» يارة»هو  «طواف الصَّ  .«طواف الزِّ

نا عىل أنَّ هذين الفقيهي وإن كانا م ام  ،وأصل كتاهبام واحدٌ  ،ن مدرسٍة واحدةٍ وهذا يدلُّ إالَّ أَّنَّ

در»ـاختلفا يف املصطلح يف املراد ب در»« القناع»، فعند صاحب «طواف الصَّ ركٌن، وعند  «طواف الصَّ

در» «املنتهى»صاحب   واجٌب، واخلالف لفظيٌّ فقط، فهو من باب االشرتاك يف األلفاظ. «طواف الصَّ

ُ الْ قال:  َْ ْكِن َواْلَباِب َداعـَحاِئِض بَ )َوَيِقُف َغ ا ال -قال: إنَّ غَّي احلائض  بِـََّم َوَرَد( ًيانْيَ الرُّ ألَّنَّ

ى -تدخل املسجد كن والباب وهذا ُيَسمَّ  .«امللتزم» :يقف بي الرُّ

  ،اتَّفق الفقهاء عىل أنَّ له أفضليَّةً  «امللتزم»و
ٍ
وإن مل يرد فيه حديٌث عىل سبيل  ،وأنَّه مكان دعاء

َتَحبُّ له أن يدعوَ  ،نفراداال  بام ورد. فُيس 
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افعيِّ أنَّه  مل يرد حديٌث عن النَّبيِّ  ، فقد جاء عن الشَّ افعيِّ ، وإنَّام ورد عن بعض الفقهاء كالشَّ

. ،وابن عبدك ،وأنا عبدك ،إنَّ هذا البيت بيتك مَّ هُ كان يدعو فيقول: اللَّ  افعيِّ  إىل آخر ما ورد عن الشَّ

ا عن النَّ   خاصٍّ به، وإنَّام هو من عادة النَّاس  ،فلم يرد يشٌء ال يف فضل امللتزم  بيِّ أمَّ
ٍ
وال يف دعاء

م كانوا يلتزمون  ،قبل اإلسالم وبعده يف  ،وبطنه ،وصدره ،ويديه ،بأن يلصق املرء وجهه ؛ذا املكانهبأَّنَّ

 الباب وبي احلجر األسود، ثمَّ يلتزم به، وهذا سنٌَّة وهو مستحبٌّ عندهم بي ،ويكشف عن صدره ،البيت

َكُب فيه العبات   ،وجاء ما يدلُّ عىل أنَّه ُتس 
ٍ
 ،لكنَّها أخبارٌ  ،كام جاء عن عمَر، وجاء أنَّه موضع استجابة دعاء

 فيها. والعلم عند اهلل 

ا اْلـَحائُِض َفَتِقُف بَِبابِِه(قال:  ام ك-أي بباب املسجد؛ ألنَّ احلائض عىل مشهور املذهب  )َوَأمَّ

رت، بخالف اجلنب.  -تعلمون  ال جيوز هلا دخول املسجد ولو تطهَّ

ا احلائض فعىل  :فاملذهب أ، وأمَّ املشهور ال أنَّه جيوز للجنب أن يدخل املسجد بَّشط أن يتوضَّ

 أي بباب املسجد أي يف اخلارج. )َفَتِقُف بَِبابِِه(ٍة، ولذلك قال: ئًة أو غَّي متوضِّ ئتدخله مطلًقا، متوضِّ 

َعاِء()وَ  ء أخذ حكمه. ؛َتْدُعو بِالدُّ  ألنَّ ما جاور اليشَّ

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد  
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ى احلجر ِف أحد الشواط، وكِّبَّ 1س : يقول: من اعتمر وِف أثناء الطَّواف مل ينتبه إالَّ بعد أن تعدَّ

 بعد ذلك، فَّم احلكم؟

ة الطَّواف صحيٌح؛ ألنَّه ناٍو الطَّواف. ج: نقول:  من حيث صحَّ

 والقاعدة عندنا: أنَّ كلَّ سنة  فات حملُّها فقد سقطت.األمر الثَّاين: التَّكبَّي سنٌة، 

مل يف األشواط الثَّالثة، أو االضطباع فإنَّه ال يرمل،  فمن فاته التَّكبَّي سقط بعد ملِّه، ومن فات الرَّ

ا تكون حينئٍذ ساقطًة.وال يضطبع يف األشو تي بعدها؛ ألنَّ كلَّ سنٍة فات ملُّها فإَّنَّ  اط الَّ

ا رؤية احلجر، –إذا فاتك ملُّ التَّكبَّي  وما هو ملُّ التَّكبَّي ؟ عند ماذاة احلجر، وعرفنا أنَّ املحاذاة إمَّ

يان بجانب احلجر من يمٍي ومن شام  ٍل.أو رؤية املقامي اللَّذين بجانبه، ومها الفضِّ

َة ما هو؟2س  : يقول: موضع اخلروج من مكَّ

خول من  َتَحبُّ قلُته قبل قليٍل نحن قلنا: إنَّ الدُّ ، واخلروج من «َكداء»ج: موضع اخلروج الَّذي ُيس 

ا التَّصغَّي فـ« ُكَداء»  «.ُكَدي  »من غَّي تشديٍد، وأمَّ

ى:  تي خُي رج منها قلنا: اآلن ُتَسمَّ ى:  «حيَّ جرول»ُكَداء هذه الَّ اهر»بـقدياًم كانت ُتَسمَّ ، «الزَّ

اهر»و ام موضعان.« الزَّ َة موضعي، ذكرها ابن جارٍس وغَّيه أَّنَّ  يف مكَّ

ى قدياًم بـ: « جرول» َتَحبُّ اخلروج منها كانت ُتَسمَّ تي ُيس  افعيِّي»هذه الَّ ، ليس نسبًة «ديار الشَّ

افعيَّ يف قصته املشهورة ملَّا جاء من اليمن، ومرَّ للمذهب، وإنَّام نسبًة للقوم، وهم بنو شافٍع، فقد جاء  أنَّ الشَّ

ست فيه اللُّؤمَ فعىل رجٍل، قال:  فىل، واسأل عن نظرُت إليه فتفرَّ  الثَّنيَّة السُّ
َة فائت  ، ثمَّ قلُت له: إذا أتيَت مكَّ

فىل هي هذا املكان، هي موجودٌة اآلن، من أ افعيِّي، هي الثَّنيَّة السُّ َة عىل ديار الشَّ راد أن خيرج اآلن من مكَّ

نَّة  َة، وهذا –السُّ َة زادت، هو يقول: خرج من مكَّ إذا قلنا: بسنَّيَّة ذلك، وأنا أقول: إذا قلنا ملاذا ؟ ألنَّ مكَّ

ةَ  تي هي بجانب مسجد الكع -أصبح جزًءا من مكَّ ، كمن أراد أن يركب اآلن من مطة النَّقل اجلامعي، الَّ يِّ

فىل متاًما. هذه من ركب منها ياض هذا خرج من الثَّنيَّة السُّ  متَّجًها إىل الرِّ

ا  نَّة، وأمَّ ياض بالنَّقل اجلامعي، فيكون قد خرج ]عىل[ السُّ والنَّاس يركبون منها، ويذهبون إىل الرِّ

يل. خول فواضٌح، قلنا قبل قليٍل: من جهة السِّ  الدُّ
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م نصف صاع  ُيَكال وُيْعَطى للفقراء بدون لطَّعااار ختإذا ا: هل يب ِف فدية لبس املخيْ 3س

ع عَّل ستَّة مساكنَي؟ ، أم يوز أن ُيْشََّتَى طعاٌم مطبوٌخ وُيوزَّ  طبخ 

؛ فإن   افعيِّ ه خَ بَ طَ  ج: األصل أنَّه يكون طعاًما غَّي مطبوٍخ، هذا هو األفضل عندهم مراعاًة للشَّ

افعيَّ  ال يرى إخراجه إالَّ حبًّا، وهو األفضل مراعاًة  جاز، عندهم جيوز، واألصل أن يكون حبًّا، ألنَّ الشَّ

حابة؛ كمعاوية وغَّيه. ا، كام جاء يف قضاء الصَّ يه مدًّ
ط   خلالفه، فيعطيه نصف صاٍع من طعاٍم، إالَّ من البِّ فُيع 

بع الَّذي ورد جواز أكله هو نوٌع يأكل العشب ال اللَّحم، 4س : يقول: ذكر بعض الفقهاء: أنَّ الضَّ

حيح؟ فهل هذا  هو الصَّ

بع الَّذي ال يج:  بجسده كلِّه، وهو حيواٌن معروٌف، هذا  نفتلبرقبته، وإنَّام ي نفتلال، النَّاس يعرفون أنَّ الضَّ

بع، ولذلك ذكروا أنَّه سبٌع؛ ملَّا ذكروا وا عىل أنَّه هو بعينه. :هو املقصود بالضَّ بع، فنصُّ مٌة إالَّ الضَّ باع كلُّها مرَّ  السِّ

َة؟: هل 5س  يوز للمحرم صيد البحر؟ فكيف يكون ذلك وال بحر ِف مكَّ

اميِّي  م وهو يف البحر، مرَّ معنا أنَّ الشَّ م قد حُي ر  م واملرصيِّي ج: ال، املحر  إذا جاءوا من البحر فإَّنَّ

ٌم املحرم ومن كان يف ا يد مرَّ  حلرم.حيرمون من ماذاة اجلحفة، فيبقون يف البحر، فيصطادون، ألنَّ الصَّ

ة، هل ينقطع6س ، ثمَّ عاد إَل بيته ِف جدَّ
ال   ؟متتُّعه : يقول: من اعتمر ِف شوَّ

يِّي ومن كان دون  َة فال دَم عليه دم متتٍُّع، وإنَّام اخلالف: هل املكِّ اًل: إن كان من أهل جدَّ ج: أوَّ

ى:  املواقيت هل هلم متتٌُّع أم ال ؟ هو ال دَم عليه، لكن هل هو متمتٌِّع، أم ال ى: « متمتًِّعا»ُيَسمَّ ًدا»بل ُيَسمَّ   ؟«مفر 

ا، من أحسن من تكلَّم عنها القايض أبو يعىل يف  ، «كتاب احلجِّ »يف « التَّعليقة»هذه مسألٌة طويلٌة جدًّ

، واألقرب أنَّه يكون متمتًِّعا ؟، لكن ال دَم عليه.  والنِّزاع لفظيٌّ مضٌّ

ةَ  َة فأصاًل وعدم رجوعه سواٌء، ال دم عليه،  ،بناًء عىل ذلك فمن اعتمر ورجع إىل جدَّ فإن كان من أهل جدَّ

َة  ا إن مل يكن من أهل جدَّ ال ينقطع التَّمتُّع إالَّ بمسافة قرٍص،  :فعىل املذهب -ربَّام كان له بيٌت، أو ليس له بيٌت -وأمَّ

ة ليست مسافة قرٍص، وعىل املفَتى به  يخ ابن باٍز –وجدَّ ت ي به الشَّ ال بدَّ أن يرجع إىل بلده،  -خيناومشا ُيف 

ة ليست بلدَ   ه.وجدَّ

 : يقول: الزار الَّذي يشبه التَّنُّورة هل يوز لبسه؟7س

ج: ال، عىل املذهب بل أانُّ أغلب أهل العلم عىل أنَّه ال جيوز لبسه، مطلًقا ال جيوز، وهذا من 

َل عىل العضو، حتَّ  َتَب املخيط، مرَّ معنا أنَّ املخيط هو: ما ُفصِّ م يقولون: إنَّ ربط احلزام عىل املذهب ُيع  ى إَّنَّ
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َتد  عىل األُُزر فال بدَّ أن يربط حزاًما؛ لكي يثبت إزاره، وإالَّ  خص مل َيع  مظوًرا لغَّي حاجٍة، إالَّ أن يكون الشَّ

ى: ن عقدَ س  معروف أنَّ املعتاد عىل األُُزر حُي   بط مش«ربًطا»ه، ما يسمَّ كلٌة، وإنَّام يعقده عقًدا، ، ألنَّ حتَّى الرَّ

َقد ويكون أقوى من احلزام.  ُيع 

ظ بالنِّيَّة؟8س  : يقول: هل الهَل بالنُّسك هو التَّلفُّ

ج: ال، اإلهالل بالنُّسك غَّي النِّيَّة، النِّيَّة يف القلب، واإلهالل بالنُّسك هو التَّلبية، تقول: )لبيك 

َتَحبُّ اجلهر بالنِّيَّة إالَّ يف موضعي:اللَُّهمَّ لبيك، لبيك اللَُّهمَّ نسك كذا  (، بعض أهل العلم قال: ال ُيس 

اة:  -1  «.اللَُّهمَّ هذه عن فالنٍ »عند ذبح الشَّ

 عند اإلهالل باحلجِّ والعمرة. -2

.  ردَّ عليه بعض أهل العلم قال: هذا ليس جهًرا بالنِّيَّة، وإنَّام هو ذكٌر مستقلٌّ

 م لبسها؟رِ عب هل يوز للمْح : يقول: الكنادر الَّتي دون الك9س

ى:  ندل»ج: حيث قلنا: إنَّه يف معنى اخلفِّ فإنَّه ال جيوز، إنَّام اخلالف يف لو كان ذا سٍَّي، ُيَسمَّ ، «السَّ

ندل»واألقرب أنَّ  جيوز، من ااهر كالمهم، وهذه الكنادر ممنوعٌة عندهم إالَّ أن تكون مقطوعًة، أو « السَّ

 يطأ عليها.

يد من النَّعامة  : يقول: إذا10س كانت البقرة جتزئ عن البدنة فَّم وجه التَّفريق بينهَّم ِف جزاء الصَّ

 وْحار الوحش؟

حابة   فيدلُّ عىل األفضليَّة، واألصل هذا، والبدل يكون نائًبا عنه. -رضوان اهلل عليهم–ج: قضاء الصَّ

حام برؤيته لإلطعْ : يقول: هل تكون حماذاة احلجر حال البُ 11س  ارين اللَّذين فيهَّم احلجر؟د والزِّ

ين عن يمي احلجر وعن يساره رؤيتهام جمزئٌة، ذكر ذلك القطيعي ذج: نقول: نعم، إنَّ اإلطارين اللَّ 

ر»يف رشحه عىل   «.املحرَّ

 واستقباله بالبدن كلِّه؟ ،: يقول: هل يلزم الشارة للحجر عند املحاذاة12س

َتَحبُّ أن يلتفت بوجهه، ذكره بعض العلامء أنَّه ن، البد سائر ج: املراد بالبدن ليس الوجه، وإنَّام وُيس 

َتَحبُّ أن يلتفت بوجهه.  ُيس 
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 فهل يكون مصليًّا داخل الكعبة؟13س
اَذْرَوان إَل سَّتة   : يقول: لو صَّلَّ عَّل الشَّ

َوان من الكعبة، واختار شيخ اإلسالم ابن تيميََّة أنَّ الشَّ  اَذر  َوان ليس ج: مشهور املذهب: أنَّ الشَّ اَذر 

يخ احلطَّاب شارح  وان، والشَّ اَذر  ة الطَّواف عىل الشَّ وهو من أهمِّ -« املواهب»من الكعبة؛ ولذلك يرى صحَّ

ها عىل اإلطالق«رشوح خليل» َوان نقل اختيار شيخ اإلسالم ابن  -، إن مل يكن أمهَّ اَذر  ملَّا تكلَّم عن الشَّ

ًدا له،تيميََّة،  ُح إىل وهذه من املس وُمَؤيِّ تي نقلها ]بعض[ املذاهب األخرى عن شيخ اإلسالم، كأنَّه ُيل م  ائل الَّ

ا حجارٌة ُجع َلت لبناء املسجد عليها. ين، وأَّنَّ يخ تقيِّ الدِّ ة رأي الشَّ  قوَّ

ًة وأنَّ املخيََّّمت ُتْفَرُش بحًَص؟14س  : يقول: هل يصحُّ أخذ احلَص من عرفَة، خاصَّ

 ذلك. ج: نعم، يصحُّ وال شكَّ يف

وال؟عموم : ما دليل 15س ام التََّّشيق، وعموم منعه قبل الزَّ وال أيَّ مي بعد الزَّ  جواز الرَّ

وال نقول: حديث ابن عمَر:  قُّ الثَّاين عموم منعه قبل الزَّ ل، لكن الشِّ قَّ األوَّ أنَّ »ج: ما فهمت الشِّ

وال لَميَ  النَّبيَّ  ينتظرون، ولو كان هذا مَّشوًعا  ابه يظلُّ واقًفا هو وأصح ،«كان يتحنيَّ الزَّ

ألحٍد، فدلَّ عىل أنَّ هذا من باب الوجوب، واملسألة فيها  لرمى بعضهم، كلُّهم واقٌف، ومل يأذن النَّبيُّ 

 خالف.

عفة؟16س فقة، خصوًصا الضَّ ال الرِّ حام وارِّتِّ ة الزِّ  : هل يسقْ طواف الوداع عند شدَّ

 ه ُين َتَظر فيجب.ج: املذهب يقولون: ال يسقط؛ ألنَّ 

 لكن اختلفوا: هل املرض يسقط له أم ال ؟

أنَّ املريض الَّذي « الكايف»ااهر كالمهم: أنَّ املرض ال يسقط له، ولكن فيه مفهوم البن قدامة يف 

 أنَّ احليض ملحٌق باملرض.ال يستطيع القيام يسقط عنه طواف الوداع، وهذا يندرج حتت قاعدهتم: 

ُقون املرأة احلائض باملريض، فام دام سقط عنها ألجل حيضها عندهم احليض مرٌض؛ ول ذلك ُيل ح 

خص عنده محَّى شديدة ال –نَّ املريض إ أن نقول: فمن الوجيه -واحليض عندهم مرض– كأن يكون الشَّ

 يسقط عنه طواف الوداع. -يستطيع الوصول إىل احلرم

فا واملرو17س عي بني الصَّ حيح أنَّ السَّ نَّة هو الَّذي يفعله : يقول: هل الصَّ ة القرب إَل السُّ

 أصحاب العربيَّات، وكذلك هو الحوط؟
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فا واملروة  رس–ج: بالنِّسبة للمسعى بي الصَّ يُت أن أتكلَّم عنها يف الدَّ عندنا ِف املسعى بني  -ُنسِّ

فا واملروة مسألتان:  الصَّ

 ذ حكم القرار.أنَّ اهلواء يأخأنَّ القاعدة عند فقهائنا:  املسألة األُوىل:

ابع كلُّها جائزٌة، وهذه من القواعد املطَّردة يف  ور الثَّاين والثَّالث والرَّ وبناًء عليه فالطَّواف يف الدَّ

 املذهب: أنَّ اهلواء يأخذ حكم القرار.

 أي بينهام، أو ما يف حكمهام وهو اهلواء. ژ ڳ گ گ گ گ ک ژ: وقول اهلل 

 ارها.إًذا األدوار العليا تأخذ حكم قر

 يف مسألة توسعة املسعى؛ هذه التَّوسعة هل تأخذ حكم املسعى القديم أم ال ؟ املسألة الثَّانية:

الفقهاء مجيًعا تكلَّموا عن طول املسعى، ومل يتكلَّموا عن عرضه، معروٌف أنَّ طوله أنَّه من اجلبل إىل 

رجات، ومل يتكلَّموا عن عرضه؛ ولذلك ي وا اجلبل بالدَّ ة مل يتكلَّم عنها إالَّ قولون: إنَّ هذه املسألاجلبل، وحدُّ

 .قلَّةٌ 

ل األلف، ألف  ل من وقفُت عىل أنَّه تكلَّم عنها أحد فقهاء املالكيَّة يف القرن احلادَي عََّش يف أوَّ وأوَّ

َة، تكلَّم عن هذه املسألة وقال: إينِّ مل  وثالثي ُتويفِّ أو ألف وعَّشين، اسمه امليموين من فقهاء املالكيَّة بمكَّ

ع املسعى عرًضا جلاز.  أجد أحًدا نصَّ عليها، قال: والظَّاهر من كالم الفقهاء أنَّه لو ُوسِّ

، فقد أفتى  عدي  محن السِّ يخ عبدالرَّ وهذا الَّذي مشى عليه مجٌع من مشاخينا، ممَّن أفتى بذلك: الشَّ

: أنَّه جيوز جعل املسعى عرًضا، أل عديُّ محن السِّ يخ عبدالرَّ َي عدٌد من الشِّ ع  ُتد  ة اس  تينات اهلجريَّ نَّه يف السِّ

َة، واجتمعوا بامللك يف ذلك الوقت، واستشارهم يف توسعتها  علامء املسلمي من عدٍد من البلدان يف مكَّ

ًة أنَّ اجلبل له أرٌض، وهذا  عرًضا، قال: فأبديُت رأيي أنَّه جيوز، أنَّ ذلك جائٌز، وال يوَجد ما يمنع، وخاصَّ

يخ ابن عثيمي أيًضا له رسالٌة يف سنة ثامنية وتسعي هجريَّة، مراسالت  أيًضا ذهب له بعض مشاخينا، والشَّ

ى:  يخ جواز ]توسعة[ املسعى عرًضا؛ إًذا فالقاعدة عند الفقهاء ما دام أنَّه ُيَسمَّ سنة ثامنية وتسعي يرى الشَّ

عي ]فيه[. وخمصوٌص هبذا الفعل، وهو ماٌط بي اجلبلي فيصحُّ « مسعى»  السَّ

فا واملروة؟18س عي بني الصَّ  : يقول: كيف يستبطن الوادي ِف السَّ

 ج: معناه أنَّه يكون بي اجلبلي، هذا هو االستبطان، يستبطنه يكون يف بطنه.

 قاعدة
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ًة أخرى؟19س  : قال: من قطع النيَّة ِف أثناء الحرام هل يب عليه أن َيجَّ مرَّ

ه، أو يتحلَّل بعج: أصاًل من قطع النِّيَّة ما ز ًما، فيجب عليه أن يتحلََّل بإكامل حجِّ مرٍة، فإن ال ُم ر 

ن حيجَّ بعد ألَّل بعمرٍة بعد انتهاء احلجِّ فيكون حكمه حكم الفوات، وجيب عليه حكان قد أحرم بحجٍّ فيت

 ذلك كحكم الفوات.

َة من باب العمرة هل هو سنٌَّة؟20س  : يقول: دخول مكَّ

ا، خلف باب الفتح هناك، وباب العمرة  ج: ال، باب العمرة ليس من ذلك، باب العمرة بعيٌد جدًّ

َي:  قالوا: بأنَّ احلجيج كانوا يدخلون من تلك اجلهة إذا جاءوا من مسجد عائشَة  من التَّنعيم، فُسمِّ

َي:  ؛«باب العمرة» ، ال أنَّه «رةباب العم»ألنَّ الَّذي يأيت من جهة التَّنعيم هذا أقرب باب له؛ ولذلك ُسمِّ

ا الَّذي استحبَّه العلامء ف ، وأمَّ خول منه عند كلِّ عمرٍة، فانتبه معرفة سبب التَّسمية مهمٌّ َتَحبُّ الدُّ هو إنَّام ُيس 

ي ذكرُته  الم بناًء عىل التَّفصيل الذَّ َتَحبُّ من باب السَّ الم، وال نقول: إنَّه ُيس  باب بني شيبَة، يقابله باب السَّ

 .لك قبل قليلٍ 

 هل ُينَْكُر عليه؟21س
 : يقول: من يعل التَّسمية ِف كلِّ شوط 

 والطَّواف كلُّه ذكٌر. ،ج: ال ُين َكر عليه، هو دعاء هلل

ًسا؟22س ًَ وجهه إَل وجهه هل يصحُّ طواف الطِّفل، أو يكون منكَّ ًَ طف  : يقول: إذا طاف حام

َفى عنه يف هذه املسألة إذا كان صغَّيً  ا، وإالَّ األصل عندهم أنَّه جيب أن يكون عىل هذه ج: الطِّفل ُيع 

 اهليئة، لكن حتتاج إىل مراجعٍة.

 : يقول: ما مقدار رمية احلجر عند الفقهاء؟23س

 ج: ال أعلم.

رَت؟24س ًَ ِف املسجد احلرام كَّم قرَّ  : يقول: ما حكم سعي احلائض بناًء عَّل أنَّه صار داخ

عي أصبح داخل املسجد فنقول: أيًضا ج: نقول: سعي احلائض جيوز ابتداًء، و ا ملَّا قلنا: إنَّ السَّ أمَّ

 لحد سببني:جيوز؛ 

ل: بب األوَّ ٌة. السَّ ا مل متكث يف املسجد، وإنَّام هي مارَّ  أَّنَّ
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بب الثَّاين: حيح من  السَّ خول، إالَّ أنَّ الصَّ نا نقول: وإن كان املذهب: أنَّ احلائض ال جيوز هلا الدُّ أنَّ

 لكن بَّشطني:لعلم أنَّ احلائض جيوز هلا املكث يف املسجد؛ قويل أهل ا

ل: ط األوَّ أ. الَّشَّ  أن تتوضَّ

ط الثَّاين: قوا بي احلائض وبي اجلنب من  ؛أن تتحفضَّ  الَّشَّ ث املسجد؛ ألنَّ الفقهاء ملَّا فرَّ لكيال تلوِّ

، وهذا ال.  أسباب التَّفريق قالوا: ذاك لورد النَّصِّ

ه مَ ا خُي َشى منه تلويث املسجد، أَ هَ ثُ دَ احلائض َح  ومنها: قالوا: ألنَّ  َن تلويث املسجد فإنَّ ا وقد ُأم 

ًة أنَّ الفقهاء يقولون  : َح –حينئٍذ يرتفع هذا املعنى، وخاصَّ احليض،  ث  دَ اجلنابة أشدُّ من َح  ُث دَ هبذا النَّصِّ

. حوا به أنَّه أشدُّ  رصَّ

، ومتكث فيه، وجيوز هلا أيًضا أن وعىل ذلك فإنَّ احلائض جيوز هلا دخول املسج أت  د احلرام إذا توضَّ

فا واملروة.  تسعى بي الصَّ

فا واملروة واملسعى خارج املسجد استدلَّ النَّوويُّ  َي اإلمجاع عىل أنَّ الصَّ
وهذه املسألة أثَّيت ملَّا ُحك 

 ض.أنَّه جيوز أن تسعى احلائ عىل عىل اإلمجاع الَّذي حكاه قال: النعقاد اإلمجاع

 .، كلُّ مسألٍة يستلزم منها الثَّانيةفأصبحت املسألة بينها لوازم

 : يقول: ما الفرق بني القارن واملتمتِّع الَّذي ساق اهلدي؟25س

لُّ حتَّى يذبح هديَ 
ه، لكنَّ الفرق بينهام أنَّه جيب عليه ج: املتمتِّع الَّذي ساق اهلدي يقولون: إنَّه ال حُي 

ا القارن فال   جيب عليه إالَّ سعٌي واحٌد.سعيان، وأمَّ

ابع ليصوَم فسيقع بعض صومه يوم 26س : يقول: املتمتِّع إذا مل يكن معه اهلدي وأحرم اليوم السَّ

؟ ًَ ِف إحرام  ط أن يقع كام ، فهل يقال: إنَّه ال ُيْشََّتَ ابع ِف غَ إحرام   السَّ

م يقص ا يف احلقيقة، والَّذي يظهر أَّنَّ ؤال ج: هذا سؤاٌل مجيٌل جدًّ ُم قبل الفجر، وهذا السُّ دون أنَّه حُي ر 

له، وأنظر يف كالم الفقهاء. ٍل، لعِّل أتأمَّ  حيتاج إىل تأمُّ

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد  

 


